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 definitieve 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. Wanneer u verder niets verneemt kunt u ervan uitgaan dat de inschrijving in orde is.
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.
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. Dit betreft onder andere de opleidingsgegevens van
ouders/verzorgers. Wilt u die dus nauwkeurig invullen?
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 binnenkort van u retour. Indien u nog vragen hebt dan horen we dat graag.
Met vriendelijke groet,
E.S.P. van Kranenburg, directeur
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Inschrijfformulier
Personalia in te schrijven kind
Achternaam

BSN

Voorvoegsel(s)

Geboorteland

Voorna(a)m(en)

Levensovertuiging /
Kerkgenootschap

Roepnaam

1e Nationaliteit

Geslacht

2e Nationaliteit

man/vrouw

Indien van toepassing

Geboortedatum

Geboorteplaats

Personalia ouder / verzorger 1

Personalia ouder / verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voorvoegsel(s)

Voorvoegsel(s)

Voorletter(s)

Voorletter(s)

Aanhef

heer/mevrouw

Aanhef

Relatie tot leerling
(indien verzorger)

Relatie tot leerling
(indien verzorger)

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Nationaliteit

Nationaliteit

Beroep

Beroep

Mobiel nummer

Mobiel nummer

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

E-mailadres

E-mailadres

Straat + huisnummer

Straat + huisnummer

Plaats

Plaats

Postcode

Postcode

Telefoonnummer

Telefoonnummer
Geheim nummer

Contactpersoon bij
niet te bereiken
ouder(s)/verzorger(s)

Nee

Ja

heer/mevrouw

Geheim nummer

Telefoonnummer
contactpersoon:
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Nee

Ja

Gezinsgegevens
Totaal aantal kinderen in gezin

Plaats in gezin

Heeft de nieuwe leerling een broer of zus op deze school?
Zo ja, wat is/zijn de naam/namen
Overblijven
Wilt u uw kind gebruik laten maken van de
overblijfmogelijkheid?

Nee/Ja

Zo ja, bent u beschikbaar als overblijfouder en op welke
dagen?
Opleidingsniveau ouder/verzorger
Kruis de hoogste opleiding aan die u heeft gevolgd, ook als u deze niet heeft afgerond.
Opleidingscategorie ouder/verzorger 1
 Cat 1: basisonderwijs (v)so - zmlk
* aankruisen wat toepassing is
 Cat 2: LBO / VBO, PRO, VMBO BBL / KBL of maximaal 2 jaar
VMBO GT, Havo of VWO
Opleiding: …………………………………………….…………………………  Cat 3: overig Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO, WO
Opleidingscategorie ouder/verzorger 2
 Cat 1: basisonderwijs (v)so - zmlk
* aankruisen wat toepassing is
 Cat 2: LBO / VBO, PRO, VMBO BBL / KBL of maximaal 2 jaar
VMBO GT, Havo of VWO
Opleiding: …………………………………………….…………………………  Cat 3: overig Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO, WO

Voorgeschiedenis Kinderopvang / Voorschool / Peuterspeelzaal
Naam organisatie

V.V.E. indicatie

ja / nee

School van herkomst (als uw kind al een andere school bezocht heeft)
Naam school

Plaats

Huisarts
Naam

Plaats

Adres

Tel.nr.

Gezondheid en ontwikkeling
Voor ons is het belangrijk om tijdig in te kunnen schatten of wij het onderwijs aan uw kind op een goede en verantwoorde wijze
kunnen vormgeven. Er kunnen situaties zijn die te maken hebben met de ontwikkeling en/of gezondheid van uw kind waardoor
dat niet vanzelfsprekend is. Daarom vragen we u de bijgevoegde medische vragenlijst in te vullen. Mocht er na het invullen van
deze medische vragenlijst nieuwe informatie over de gezondheid van uw kind bekend worden, vragen wij u dit per omgaande,
doch uiterlijk een maand voor de 1e schooldag van uw kind te melden.
Medische gegevens
Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, waarvoor?
Is er sprake van bijzondere ziekte(n)? Zo ja,
welke?

Nee/Ja, …
Nee/Ja, …
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Is het kind onder medische behandeling
(geweest)? Zo ja waarvoor?
Is er sprake van een allergie? Zo ja, welke?

Nee/Ja, …

Is uw kind te vroeg geboren (zo ja, hoeveel
weken) of waren er complicaties tijdens de
zwangerschap/geboorte?
Waren er bijzonderheden in de ontwikkeling
van uw kind tijdens de baby- en peuterfase?
Zo ja, welke?
Is er in de familie sprake van vastgestelde
problematiek, zoals bijv. dyslexie/ADHD/TOS/
autisme? Zo ja, welke en in welk
familieverband?
Vermoedt u één van bovenstaand genoemde
‘problematieken’ bij uw kind? Zo ja, welke?
Zijn er relevante onderzoeksverslagen
beschikbaar?
Heeft uw kind onlangs een ingrijpende
gebeurtenis meegemaakt?
Is uw kind zindelijk?

Nee/Ja, …

Is uw kind een pleegkind/adoptiekind?

Nee/Ja, …

Nee/Ja, …

Nee/Ja, …

Nee/Ja, …

Nee/Ja, …
Nee/Ja, …
Nee/Ja, …
Nee/Ja, …

Wij vragen u hieronder voor elk genoemd ontwikkelingsaspect te beschrijven hoe het kind op dit gebied functioneert.
Spelen (o.a. concentratie, zelfstandigheid)

Taalontwikkeling (o.a. woordenschat, moment
van beginnen met praten)
Gedrag (o.a. overactief, teruggetrokken,
probleemgedrag)
Lichamelijke ontwikkeling (o.a.
gezichtsvermogen, gehoor, motoriek)
Contacten met anderen

Overig

Heeft uw kind begeleiding van:

□ logopedist

□ fysiotherapeut

□ jeugdzorg

□ specialist

□ anders, nl ………………………………..

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

□ logopedist

□ fysiotherapeut

□ jeugdzorg

□ specialist

□ anders, nl ………………………………..
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Hierbij verklaart ondergetekende ouder/verzorger dat beeldmateriaal door de school gebruikt mag worden*:
- in de schoolgids / nieuwsbrieven
□ wel toestemming
□ geen toestemming
- op de schoolwebsite
□ wel toestemming
□ geen toestemming
- in andere pr-uitingen zoals schoolkrant, brochures, □ wel toestemming
□ geen toestemming
advertenties, krantenartikelen e.d.
Hierbij verklaart ondergetekende ouder/verzorger dat persoonlijke informatie gedeeld mag worden*:
- voor schooldoeleinden (bijv. met aanbieders van □ wel toestemming
□ geen toestemming
leerlingsoftware, onderwijskundige toetsen (Cito) e.d.
- in de nieuwsbrief (bijv. bij schoolverlating,
□ wel toestemming
□ geen toestemming
langdurige ziekenhuisopname,
bijzonderheden in het gezin etc.)
* Graag aankruisen waarvoor u wel/geen toestemming geeft.
Verder verklaar ik hiermee als ouder/verzorger foto’s van andere kinderen (bijv. gemaakt tijdens een excursie, schoolreisje of
andere schoolactiviteit) niet te verspreiden of te plaatsen op openbare netwerken.
Grondslag van de school
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:
helpen van uw kind bij huiswerk, zoals psalm, repetities, woorddictee e.d.
bezoeken van bijeenkomsten voor ouders (informatie- en gespreksavonden)
helpen om schoolactiviteiten mogelijk te maken, zoals excursies, bibliotheek, etc.
jaarlijks helpen met de schoonmaak van de school
medewerking te verlenen aan de invulling en vormgeving van het onderwijs dat wordt gegeven in het kader van
bovenstaande.
zich bewust te zijn van de concretisering van de identiteit in de pedagogische- en onderwijskundige visie van de school
Hierbij verklaren ouder/verzorger 1 en ouder/verzorger 2:
- Dat bovenstaande gegevens juist zijn en dat bovenstaande leerling niet op een andere school ingeschreven is.
- De medische vragenlijst naar waarheid is ingevuld en dat eventuele wijzigingen aan school worden doorgegeven.
- De grondslag van de school, verwoord in de statuten en schoolgids, te zullen
□ onderschrijven *
□ respecteren *
* a.u.b. aankruisen wat voor u van toepassing is
Hij / zij onderkent de consequenties die dat voor het onderwijs op onze christelijke school heeft.
Plaats

Datum

Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:

Verklaring (in te vullen door directie)
Hierbij verklaart de directie dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd tot toelating van bovengenoemde leerling.
Datum
Handtekening
directeur
Plaats
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