datum inlevering

Inschrijfformulier

-

-

personalia leerling
achternaam
voornamen
roepnaam
andere naam hanteren
zo ja, welke
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
burgerservicenummer (BSN)

Ja / Nee *

(dd-mm-jj)

ouders/verzorgers
hoogst genoten opleiding vader
hoogst genoten opleiding moeder
land van herkomst vader
land van herkomst moeder
pers. polisnr. zorgverzekering
verzekeringsm. ziektekosten
gezindte

nationaliteit kind
eerste nationaliteit
tweede nationaliteit
culturele achtergrond
gesproken taal thuis

Voorschoolse opvang/onderwijs
Voorschoolse opvang/onderwijs
Ja / Nee *
zo ja, welke peuterspeelzaal / kinderdagverblijf *
naam

is ingeschreven geweest bij een andere school
zo ja,
naam school van herkomst
plaats school van herkomst
volgt onderwijs sinds

(dd-mm-jj)

huisarts en medisch
achternaam huisarts
adres
woonplaats
verzekeringsm. ziektekosten
polisnummer
medicijnen
allergie
producten die kind niet mag
(* = doorhalen wat niet van toepassing is)

personalia moeder / verzorger

personalia vader / verzorger

achternaam
voorletters
voornaam
geslacht
relatie tot het kind: ouder/stiefouder/verzorger *
geboortedatum
(dd-mm-jj)
geboorteplaats
burgerlijke staat
telefoon mobiel

achternaam
voorletters
voornaam
geslacht
relatie tot het kind: ouder/stiefouder/verzorger *
geboortedatum
geboorteplaats
burgerlijke staat
telefoon mobiel

opleiding

opleiding

hoogst genoten opleiding
of diploma
diploma behaald
Ja / Nee *
indien nee, aantal jaren
onderwijs binnen opleiding
naam van de school waar
de opleiding behaald is
jaar waarin diploma
behaald is

hoogst genoten opleiding
of diploma
diploma behaald
Ja / Nee *
indien nee, aantal jaren
onderwijs binnen opleiding
naam van de school waar
de opleiding behaald is
jaar waarin diploma
behaald is

werkzaam bij

werkzaam bij

naam
telefoon werk
beroep

naam
telefoon werk
beroep

Indien afwijkend van moeder / verzorger

adres gegevens

adres gegevens

straat en huisnummer
postcode
plaats
telefoon thuis

straat en huisnummer
postcode
plaats
telefoon thuis

telefoon thuis geheim
e-mail

Ja / Nee *

telefoon thuis geheim
e-mail

Ja / Nee *

Gezin
aantal kinderen gezin
aantal kinderen volgt onderwijs bij obs de Driehoek
in welke groep(en)
plaats van kind in gezin

noodnummer (anders dan ouders)
noodnummer 1
noodnummer 2
eventuele opmerkingen:

naam (evt. relatie t.h. kind)
naam (evt. relatie t.h. kind)

ondertekening
naar waarheid
ondertekening
datum
datum
naam moeder / verzorger
naam vader / verzorger
U heeft kennis genomen van en onderschrijft de inhoud van de schoolgids.
handtekening
handtekening

naar waarheid

(dd-mm-jj)

