Verklaring en ondertekening ouder(s)/verzorger(s)
Hierbij verklaren de ouder(s)/verzorger(s), dat
-

zij de grondslag van de school respecteren en uw kind mee laat doen aan alle activiteiten in het kader van onze
levensbeschouwelijke vorming. De kinderen worden benaderd vanuit een katholieke levensvisie.
zij de schoolgids hebben ontvangen en op de hoogte zijn van de inhoud daarvan.
zij instemmen met het schoolbeleid zoals weergegeven in de schoolgids.
zij op de hoogte zijn van de inschrijvingsprocedure en inschrijvingstermijn. (De inschrijvingstermijn is 6 weken
met een mogelijke verlenging van 4 weken.)
zij akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aanleggen van
een leerlingdossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school*.
zij akkoord gaan met het plaatsen van foto’s op de website, nieuwsbrief, schoolkrant en schoolgids van de
school. De school gaat zorgvuldig om met het plaatsen van foto’s.

Definitieve inschrijving vindt plaats wanneer er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- het kind de leeftijd van minimaal 4 jaar heeft bereikt.
- wanneer de gegevens op de inschrijfformulieren en de ouderverklaring juist, volledig en naar waarheid ingevuld
zijn.
- het formulier door de ouders/verzorgers en de directie van de school is ondertekend.
- in het geval van zij-instroom (vanaf een andere school) het onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier van de
vorige school/instelling is afgegeven aan de directie.
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan op inschrijving, indien:
- school niet de middelen, kennis en ervaring heeft om het kind op een passende wijze deze school laten
doorlopen.
Met andere woorden: wanneer het schoolondersteuningsprofiel (SOP) niet aansluit op de behoeftes en zorg
voor uw kind. (Het SOP is aan te vragen bij de directeur.)
- aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan.
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Inschrijfformulier
Wat fijn dat u uw kind wilt inschrijven bij ons op school. Samen met u willen wij er alles aan doen om uw kind een
prettige schooltijd te bezorgen. Voordat uw kind bij ons op school komt, vragen wij u dit formulier in te vullen. Wij
volgen de wet- en regelgeving primair onderwijs. Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de
directeur.

Persoonsgegevens leerling
Roepnaam
Voorna(a)m(en)
Achternaam
Voorvoegsel
Burgerservicenummer
let op; graag wettelijk document meenemen bij inschrijven

Geslacht

o
o

Jongen
Meisje

Geboortedatum
Straat + huisnummer

Geheim o Ja
o Nee

Postcode + woonplaats
Telefoonnummer in geval van nood

Geheim o Ja
o Nee

* Bij het inschrijven van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Ondergetekende(n) verklaart /verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat uw kind niet ingeschreven
staat of heeft gestaan bij een andere school in de periode 6 maanden voor de datum van de eerste schooldag.

Geboorteplaats en –land
1e
2e

Nationaliteit
Woont in Nederland sinds

Vluchtelingenstatus
o Ja
o Nee

Geloofsovertuiging
1e
2e

Thuistaal
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Datum
Plaats
Handtekening

Datum
Plaats
Handtekening

Directeur

Datum
Plaats
Handtekening

versie 2016315

Huisarts, telefoon
Gebruikt uw kind medicijnen?
Zo ja, welke? (Raadplegen medicijnprotocol)

Gegevens peuterspeelzaal/kinderopvang e.d.
Heeft uw kind een peuterspeelzaal of
kinderopvang bezocht?
Naam peuterspeelzaal/kinderopvang
Plaats, telefoon

versie 2016315

o
o

Ja, aantal maanden:
Nee, ga door naar het volgende blok

Hoogst genoten opleiding (Graag zo volledig

Gegevens vorige school (indien van toepassing)

mogelijk, niet alleen ‘MBO’ ook richting.)

Naam school

In bezit van diploma?

Adres, postcode en plaats
Welke groepen doorlopen

Beroep
Burgerlijke staat

o
o

Vrouw
Moeder

o Man
o Vader

o Anders

Achternaam, voorvoegsel
Geheim o Ja
o Nee

alleen invullen als het adres afwijkt van dat van uw
kind

Thuis
Mobiel

Geboortedatum
Nationaliteit
Hoogst genoten opleiding (Graag zo volledig

Plaats van het kind in het gezin
o
o

Ja
Nee, aantal afgeronde klassen:

Bij het inschrijven van uw kind zijn wij verplicht de opleidingsachtergrond van de ouders vast te leggen. Daarom is als bijlage een
ouderverklaring toegevoegd, welke u moet ondertekenen.

Beroep

*Indien niet gehuwd of geregistreerd
partnerschap; is het kind door beide
ouders erkend?

Verzorger 2
Relatie tot het kind
Voornaam, voorletters

o
o
o
o

Gehuwd - o Geregistreerd partnerschap
Samenwonend* - o Alleenstaand*
Ja, beide ouders/verzorgers invullen
Nee, dan volstaat invullen ouder/verzorger met
ouderlijk gezag

o
o

Man
Vader

Adres, postcode, woonplaats

o Vrouw
o Moeder

o Anders

Geheim o Ja
o Nee

alleen invullen als het adres afwijkt van dat van uw
kind

E-mail

(indien van toepassing)

Roepnaam en geboortedatum andere
kind(eren):

Thuis
Mobiel

Speelt uw kind graag met andere kinderen?
o Ja
Kan uw kind alleen spelen?
o Ja
Heeft uw kind speciale interesses?
o Ja
Vindt u uw kind extreem beweeglijk?
o Ja
Is uw kind snel van slag?
o Ja
Heeft uw kind mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong?
o Ja
Heeft uw kind mogelijk een ontwikkelingsachterstand?
o Ja
Heeft uw kind problemen met o horen/o zien/o bewegen/o spreken?
o Ja
Is uw kind zindelijk?
o Ja
Komt dyslexie in de familie voor?
o Ja
Is er sprake van leerproblemen?
o Ja
Is er sprake van gedragsproblemen?
o Ja
Is uw kind onder behandeling (geweest) van een specialist?
o Ja
Heeft uw kind begeleiding (gehad) van:
o Fysiotherapeut, o Medisch Kinderdagverblijf, o GGZ, o Bureau Jeugdzorg, o Anders, namelijk:

o Nee
o Nee
o Nee
o Nee
o Nee
o Nee
o Nee
o Nee
o Nee
o Nee
o Nee
o Nee
o Nee

Is er voor school een relevante rapportage?
Is er sprake van een allergie?
Is er verder nog relevante informatie over uw kind?
Zo ja:

o Nee
o Nee
o Nee

Geboortedatum
Nationaliteit
versie 2016315

1e / 2e / 3e / ... /

Verdere gegevens over uw kind

Achternaam, voorvoegsel

Telefoon

Relatie tot het kind
Naam
Telefoon

Gezinssamenstelling

mogelijk, niet alleen ‘MBO’ ook richting.)

Burgerlijke staat

Gehuwd - o Geregistreerd partnerschap
Samenwonend* - o Alleenstaand*
Ja, beide ouders/verzorgers invullen
Nee, dan volstaat invullen ouder/verzorger met
ouderlijk gezag

Relatie tot het kind
Naam
Telefoon

E-mail

In bezit van diploma?

*Indien niet gehuwd of geregistreerd
partnerschap; is het kind door beide
ouders erkend?

o
o
o
o

Extra personen in geval van nood

Adres, postcode, woonplaats
Telefoon

Ja
Nee, aantal afgeronde klassen:

Bij het inschrijven van uw kind zijn wij verplicht de opleidingsachtergrond van de ouders vast te leggen. Daarom is als bijlage een
ouderverklaring toegevoegd, welke u moet ondertekenen.

o Groep 1- o Groep 2 - o Groep 3 - o Groep 4
o Groep 5- o Groep 6 - o Groep 7 - o Groep 8

Gegevens ouders/verzorgers
Verzorger 1
Relatie tot het kind
Voornaam, voorletters

o
o

versie 2016315

o Ja
o Ja
o Ja

