Bijlage 1: Inschrijfformulier OBS De Voorpoort.
Algemene toelichting:

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde
leerling op de OBS De Voorpoort.
Verklaring school:
De gegevens op dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor directie
en teamleden van de school, de inspectie van het basisonderwijs en de rijksaccountant van het ministerie
van OCW. Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling administratie dat op
zijn of haar kind betrekking heeft.

Personalia leerling
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
BSN/Sofinummer:
Gezindte:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres ouder(s):

Roepnaam:
Geslacht: M/V
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Thuistaal:
Noodnummer:
Naam Noodnummer:
Geheim: ja/nee

Is uw kind ingeschreven geweest bij een andere school?
Ja/nee
Indien afkomstig van andere school:
Naam school van herkomst:
Plaats school van herkomst:
Volgt onderwijs sinds:
VVE deelname?
ja/nee
Naam VVE programma:
Op welke leeftijd is uw kind met het VVE programma gestart?
Lid bibliotheek:
ja/nee
Gezin
Aantal kinderen:

Plaats van het kind in het gezin:

Huisarts en medisch
Achternaam huisarts:
Adres:
Woonplaats:

Medicijnen:
Allergie:
Producten die het kind niet mag:

Gegevens verzorger 1

Achternaam
Voorletters
Voornaam
Geslacht M/V
Relatie tot kind: vader/moeder/ ...
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Hoogst genoten opleiding:
Diploma behaald ja/nee
Beroep:
Telefoon werk:
Telefoon mobiel:
Burgerlijke staat:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer thuis:
E-mail:

Gegevens verzorger 2

Achternaam
Voorletters
Voornaam
Geslacht M/V
Relatie tot kind: vader/moeder/ ...
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Hoogst genoten opleiding:
Diploma behaald ja/nee
Beroep:
Telefoon werk:
Telefoon mobiel:
Burgerlijke staat:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer thuis:
E-mail:

Gelet op de wet bescherming persoonsgegevens dienen wij uw toestemming te vragen voor uw
minderjarig kind tot het maken van, en eventueel publiceren van beeldmateriaal zoals, foto’s, digitale
beelddragers enz. binnen de school (in het kader van beeldcoaching gericht op het leerkracht handelen) of
publicatie op onze webpagina via internet.
De ouders van:………………………………………….. volledige naam van de leerling
o Geven toestemming tot het maken van beeldmateriaal van voornoemd kind, al dan niet digitaal
tijdens het uitvoeren van schoolactiviteiten, binnen en buiten de school, zowel individueel als
groepsgewijs en hebben geen bezwaar tegen plaatsing van dit beeldmateriaal in publicaties van de
school of op de website.
o Trekken de toestemming tot het maken van beeldmateriaal van voornoemd kind in.
Deze toestemming wordt verleend voor de gehele periode dat de leerling op de basisschool zit of tot het
moment dat de ouders/ verzorgers schriftelijk te kennen geven de verleende toestemming in te trekken.
Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
- dat hun kind wordt inschreven op ...
- geen bezwaar te hebben dat de school contact op neemt met de
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/vorige school;
- dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids;
- het formulier naar waarheid ingevuld te hebben.

Naam verzorger 1
Handtekening:

Naam verzorger 2:
Handtekening:

Datum:

Datum:

