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Inschrijfformulier 

Geachte ouder(s) / verzorger(s) 
 
We zijn blij dat u besloten hebt uw kind(eren) bij ons op school in te schrijven. In deze brief krijgt u de nodige 
uitleg bij het inschrijfformulier. Voor de goede orde merken wij op dat de inschrijving pas wordt gedaan als 
duidelijk is dat onze basisschool het juiste onderwijs voor uw kind kan bieden en de directeur hiervoor zijn 
akkoord op dit formulier heeft gegeven. 
 
Toelichting inschrijfformulier leerlingen. 
Gezien de gedetailleerde gegevens die gevraagd worden, is het praktischer dat het formulier thuis wordt 
ingevuld. We verzoeken u het formulier nauwkeurig in te vullen. Let u goed op de spelling van de naam van 
uw kind. De naam dient precies zo geschreven te zijn als in het bevolkingsregister.  
Nadat het formulier is ingevuld neemt de directie dit formulier indien nodig met u door waarna de juiste 
informatie is vastgesteld.  
 
Bij noodnummer vult u een nummer in waar wij heen kunnen bellen wanneer u niet bereikbaar bent. Niet 
uw mobiele nummer, maar het nummer van bijv. familie. 
 
Zoals u wellicht al weet moet elke school een aantal aanvullende gegevens opnemen in de 
leerlingenadministratie. Deze gegevens spelen een rol bij de bekostiging van de school.  
Het betreft opleidingsgegevens van ouders/verzorgers. Wilt u die dus nauwkeurig invullen? 
Een ander gegeven is het Burgerservicenummer / persoonsnummer van uw kind. Ook dit dienen we op te 
nemen in de administratie. Daarbij is een kopie vereist van een bewijsstuk van dit nummer. U kunt dit 
nummer op een aantal documenten vinden: 

 Op het officiële document van de overheid. 
 Op het paspoort of identiteitskaart van uw kind. 
 Op de zorgpas of zorgpolis waar dit nummer op vermeld staat. 
 Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. 

U kunt zelf voor een kopie zorgen en bij het volledig ingevulde inschrijfformulier voegen of een kopie op 
school laten maken. U kunt voor of na schooltijd altijd even binnenlopen. 
 
AVG formulier 
In verband met de privacywetgeving moeten ouder(s) / verzorger(s) persoonlijk toestemming geven voor het 
publiceren van persoonlijke gegevens en beeldmateriaal. We hebben daarom in dit inschrijfformulier een 
toestemmingsverklaring gevoegd. Hierop kunt u aankruisen of u wel of geen toestemming geeft.  
 
Graag ontvangen we het formulier, met een bewijsstuk van het Burgerservicenummer, binnenkort van u 
retour. Indien u nog vragen hebt dan horen we dat graag. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
De directie 
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Inschrijfformulier 

Personalia leerling 

Achternaam:  

Voornamen:  

Roepnaam:  

Geslacht:  M / V 

Geboortedatum:  

Burgerservicenummer:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Nationaliteit/ geboorteland:  

Kerkelijk gezindte:  

Is er sprake van een eenoudergezin?  Ja / Nee 

Noodnummer 

Namen en relatie tot kind:  

Telefoonnummer(s):  

Medische gegevens (1) 

Huisarts:  

Telefoonnummer:  

Bijzonderheden:  

Gegevens vorige school/ peuterspeelzaal 

Naam:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:   

Onderwijssoort: Peuterspeelzaal / vorige school, namelijk:  

De school mag gegevens opvragen bij de vorige school / peuterspeelzaal.       Ja / Nee 
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Gegevens ouders / verzorgers Vader / verzorger 1 Moeder / verzorger 2 

Achternaam:   

Roepnaam:   

Voorletter(s):   

Straat:    

Postcode + huisnummer:   

Telefoonnummer:   

Telefoonnummer mobiel:   

Mailadres:   

Burgerlijke staat:   
 

Hoogst genoten opleiding:   

Beroep:   

Relatie tot leerling:   

Geboorteland:   

Vluchtelingenstatus: Ja / Nee Ja / Nee 

Overige opmerkingen: 
  

Gezinssamenstelling 

Aantal kinderen * 
 

 
 

Plaats in het gezin: * 
 

 

* U bent niet verplicht deze informatie te 

verstrekken. Wij vragen deze informatie 
omdat het ons kan helpen de sociale context 
van het kind beter te begrijpen. 
 

 

Overblijven 

Wilt u uw kind gebruik laten 

maken van de 

overblijfmogelijkheid? 

Ja / Nee 
 
 

Zo ja, bent u beschikbaar als 
overblijfouder en op welke 
dagen? 
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Inschrijfformulier 

Medische gegevens (2) 

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, 

waarvoor? 

Ja / Nee 

Is er sprake van bijzondere ziekte(n)?  Zo 

ja, welke? 

Ja / Nee 

Is het kind onder medische behandeling 

(geweest)? Zo ja waarvoor? 

Ja / Nee 

Is er sprake van een allergie? Zo ja, welke? Ja / Nee 

Is uw kind te vroeg geboren (zo ja, hoeveel 

weken), of waren er complicaties tijdens 

de zwangerschap/geboorte? 

Ja / Nee 

Waren er bijzonderheden in de 

ontwikkeling van uw kind tijdens de baby- 

en peuterfase?  Zo ja, welke?  

Ja / Nee 

Is er in de familie sprake van vastgestelde 

problematiek, zoals bijv. dyslexie/ADHD/ 

autisme? Zo ja, in welk familieverband? 

Ja / Nee 

Vermoedt u één van bovenstaand 
genoemde ‘problematieken’ bij uw kind? 
Zo ja, welke? 

Ja / Nee 

Zijn er relevante onderzoeksverslagen 

beschikbaar?  

Ja / Nee 

Heeft uw kind onlangs een ingrijpende 

gebeurtenis meegemaakt? 

Ja / Nee 

Is uw kind zindelijk? 

 

Ja / Nee 

Is uw kind een pleegkind/adoptiekind? 
 

Ja / Nee 

Wij vragen u hieronder voor elk genoemd ontwikkelingsaspect aan te geven of er sprake is, of is 

geweest, van bijzonderheden die voor ons van belang kunnen zijn, en zo ja welke?  

Spelen (o.a. concentratie, zelfstandigheid)  Nee / Ja, namelijk: 
 
 

Taalontwikkeling (o.a. woordenschat, 

moment van beginnen met praten)  

Nee / Ja, namelijk: 
 

Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken, 

probleemgedrag)  

Nee / Ja, namelijk: 
 

Lichamelijke ontwikkeling (o.a. 

gezichtsvermogen, gehoor, motoriek)  

Nee / Ja, namelijk: 
 

Contacten met anderen  Nee / Ja, namelijk: 
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Inschrijfformulier 

Overig  Nee / Ja, namelijk: 
 
 

 

Heeft uw kind begeleiding van:   O  logopedist:        ………………………………………………….. 

O  fysiotherapeut:  ………………………………………………….. 

O  jeugdzorg:        ………………………………………………….. 

O  specialist:       ………………………………………………….. 

O  anders:        ………………………………………………….. 

Verwacht u dat uw kind in de toekomst extra begeleiding nodig heeft van: 

O  logopedist   O  fysiotherapeut   

O  jeugdzorg     O  specialist         

O  onderwijsassistent O  anders, nl………………..……………… 

Ongeveer een half jaar voordat uw kind naar school gaat nemen wij contact met u op om de actuele staat 

van deze gegevens te controleren. Mocht er iets in de omstandigheden rond gezondheid etc. van uw kind 

gewijzigd zijn dan is het mogelijk dat de definitieve toelating opnieuw wordt bekeken. Het gaat hier om de 

vraag of de school nog steeds op verantwoorde wijze aan uw kind onderwijs kan bieden.  

 

De grondslag voor het onderwijs aan onze school is Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren 
van Enigheid, zoals die in het jaar 1619 door de Nationale Synode van Dordrecht zijn vastgesteld. Een 
nadere toelichting op onze identiteit kunt u lezen in de schoolgids op onze website: 
www.ebenhaezerleerbroek.nl  
 

Samenwerking 

Uw kind is gebaat bij een goede samenwerking tussen ouders en school. Met ondertekening van dit 

formulier verklaart u, voor zover het in uw vermogen ligt, invulling en medewerking te geven aan educatief 

partnerschap op de volgende wijze: 

o helpen van uw kind bij huiswerk, zoals psalm, verrijking Bijbelkennis, woorddictee e.d. 

o bezoeken van bijeenkomsten voor ouders (informatie- en gespreksavonden) 

o helpen om schoolactiviteiten mogelijk te maken, zoals excursies, bibliotheek, etc.  

o helpen met de schoonmaak van de school 

o medewerking te verlenen aan de invulling en vormgeving van het onderwijs dat op de Eben-

Haëzerschool wordt gegeven in het kader van bovenstaande. 

o zich bewust te zijn van de concretisering van de identiteit in de pedagogische- en 

onderwijskundige visie van de school 

 

 

Privacy 

In het kader van de AVG privacy wetgeving verzoeken wij u hieronder aan te geven welke ruimte u de 

school biedt inzake publicatie beeldmateriaal en het verstrekken aan derden van overige gegevens.  

- Publicatie van beeldmateriaal en persoonlijke gegevens: 

- in de schoolgids, schoolkrant, nieuwsbrief   ja     nee 
- klassenfoto van de klas     ja     nee 
- op het beveiligde deel van de schoolwebsite   ja     nee  

http://www.ebenhaezerleerbroek.nl/
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- de persoonsgegevens in de adressenlijst   ja     nee    
- de telefoongegevens in de telefooncirkel   ja     nee 
- in andere pr-uitingen van de school zoals brochures, 
  advertenties, krantenartikelen e.d.    ja     nee 
 

- Verstrekken van gegevens aan derden in het kader van de zorg voor het kind: 

- schoolbegeleidingsdienst     ja     nee 
- gemeente afdeling zorg en onderwijs       ja     nee  
- onderzoeksbureau voor zorg en begeleiding         ja     nee    

 

Ondertekening 

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u: 

- Het formulier zonder enig voorbehoud en naar waarheid te hebben ingevuld 

- Kennis te hebben genomen van de christelijke identiteit van onze school en deze te:* 

O onderschrijven 

O respecteren 
*a.u.b. uw keuze aankruisen 

 

Handtekening verzorger 1: 
 
 
 
 
Datum: 

Handtekening verzorger 2: 
 
 
 
 
Datum: 

 
Verklaring directie 

Hierbij verklaart de directie dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd tot toelating van 

bovengenoemde leerling. 

Plaats: Leerbroek      Datum:                                                 Handtekening directeur: 

 

 

 

Door school in te vullen: 

O Intern begeleider heeft contact opgenomen met voorgaande school/kinderopvang 
O Formulier is indien nodig met de ouders/verzorgers doorgenomen 
O BSN is gecontroleerd m.b.v. officieel document 
O Er is een half jaar voor definitieve plaatsing nagetrokken door de Intern begeleider bij instanties of het 
    kind in het regulier basisonderwijs past. 
 
 
 
 
 
 


