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                          Inschrijfformulier 

 1. GEGEVENS VAN HET KIND 

Achternaam  Roepnaam  

Voorvoegsels  Geboorte datum ___ -___ - ______ 

Voornamen    

Geslacht m/v Geloofsovertuiging  

Geboorteplaats  Geboorteland  

Nationaliteit  BSN/sofinummer  

Adres  Postcode  

Woonplaats  Telefoon  

Land van herkomst 

vader  

Land van herkomst 

moeder  

 

 2. SCHOOLLOOPBAAN EN/OF GEGEVENS VAN LAATSTE BASISSCHOOL 

Heeft uw kind een peuterspeelzaal/kinderopvang bezocht ?  ja / nee 

Naam peuterspeelzaal / kinderopvang:  

Woonplaats  Telefoonnummer  

Heeft uw kind de laatste 6 maanden een basisschool bezocht ? ja / nee 

Naam basisschool  

Woonplaats  Telefoonnummer  

Volgt onderwijs sinds ___ -___ - ______   

 

 3. GEZIN 

Is er sprake van een eenoudergezin ja / nee  

Aantal kinderen gezin  

Plaats van het kind in het gezin vader / moeder /  

Noodnummer  Noodnummer naam  

Opmerkingen:    

    

    

*Bij aanmelding van een nieuwe leerlingen is er altijd een gesprek met de schoolleiding
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 4. HUISARTS EN MEDISCH  

Naam huisarts  Telefoon  

Adres  Woonplaats  

Heeft het kind problemen met Horen  ja / nee Bewegen  ja / nee 

 

Zien  ja / nee Spreken  ja / nee 

Gebruikt het kind medicijnen? ja / nee 

Eventuele toelichting 

Is er sprake van een allergie? ja / nee  

Heeft het kind andere verzorgers? ja / nee  

 

Heeft / had het kind last van 

emotionele problemen ? ja / nee  

 

Heeft uw kind volgens u een 

Ontwikkelingsachterstand of 

ontwikkelingsvoorsprong ja / nee  

 

Heeft uw kind last van 

eetproblemen? ja / nee  

 

Is er sprake van 

gedragsproblemen? ja / nee  

Is uw kind zindelijk? ja / nee  

   

Is (was) er contact met één van de volgende instanties? 

O logopedie O bureau jeugdzorg O verpleegkundige/schoolarts 

O schoolbegeleidingsdienst  O voogdij instelling O medisch kinderdagverblijf 

O fysiotherapie O medisch specialist O anders 

Is er voor school relevante rapportage ? ja / nee 
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 5. GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS 

Verzorger 1   m/v Verzorger 2   m/v  

Relatie tot het kind Vader/moeder/ Relatie tot het kind Vader/moeder/ 

Achternaam  Achternaam  

Voorvoegsels  Voorvoegsels  

Voorletters  Voorletters  

Geboorte datum __ -___ - ______ Geboorte datum ___ -___ - ______ 

Geboorteplaats  Geboorteplaats  

Geboorteland  Geboorteland  

Nationaliteit  Nationaliteit  

Telefoon werk  Telefoon werk  

Burgerlijke staat  Burgerlijke staat  

  Indien afwijkend van  verzorger 1   

Adres  Adres  

Postcode  Postcode  

Plaats  Plaats  

Telefoon thuis  Telefoon thuis  

Telefoon mobiel                                                                                                                  Telefoon mobiel                            

E-mail  E-mail  

  

5. Verklaring en ondertekening ouders / verzorgers 
 

Hierbij verklaren de ouders / verzorgers, dat 

- zij op de hoogte zijn van de inhoud van de schoolgids en daarin opgenomen klachtenregeling 

- vernoemd kind niet ingeschreven staat bij een andere school 

- zij de grondslag, uitgangspunten en de doelstellingen van de school onderschrijven / respecteren, 

zoals vastgelegd in de schoolgids 

- de gegevens op dit formulier juist, volledig en naar waarheid ingevuld zijn 

- zij akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aan 

leggen van een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school  

- zij er wel / geen* bezwaar tegen hebben dat foto’s van schoolactiviteiten van het kind worden 

gepubliceerd. (website, nieuwsbrief, schoolgids en incidenteel in de krant)                                  

 

Op deze gegevens zijn de bepalingen uit de Wet Persoonsregistratie van toepassing. 
 

Datum  

Naam ouder/verzorger   

Handtekening  
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Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- het kind de leeftijd van minimaal 4 jaar heeft bereikt; 

- het onderwijskundig rapport van de vorige school/instelling is afgegeven aan de directie van  obs De 

Woordhof; 

- alle gegevens betreffende het kind en de ouders op het inschrijfformulier (inclusief de 

ouderverklaring) zijn ingevuld; 

- het formulier door de ouders/verzorgers en de directie van de school is ondertekend. 

 

De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, indien 

- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen; 

- in geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht; 

- aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan. 

 

     6. SCHOOLGEGEVENS (in te vullen door de school)  

Brinnummer  09FE 

Datum 1e schooldag (inschrijfdatum)  

Geplaatst in groep  

Plaats: 

 

Datum:                  

Handtekening:  

                         

Michel Raddatz directeur OBS De Woordhof 

  

     7. UITSCHRIJFGEGEVENS (in te vullen bij door de school vertrek)   

Datum laatste schooldag  

Vertrokken naar (woonplaats cq land)  
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8. OUDERVERKLARING (in te vullen i.v.m. toekenning financiering school) 
 

Naam van het kind:  

 

Gegevens ouder/verzorger 1 

Achternaam ouder    _____________________________________________________ 

Voorna(a)m(en) van ouder    _____________________________________________________ 

Geboortedatum  ___ - ___ - 20___   Geslacht   M / V 

 Naam hoogst genoten onderwijs of diploma oude(1)**   _____________________________________ 

 Diploma behaald       ja      nee  

indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding  _________________________ 

 Naam van de school waar het diploma is gehaald: ___________________________________________ 

 Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald: ______________________________________ 

 Jaar waarin het diploma is gehaald:   _____________________________________________________ 

 Beroep        _____________________________________________________ 

 Werkzaam bij bedrijf   _____________________________________________________  

Gegevens ouder/verzorger 2 

Achternaam ouder     _____________________________________________________ 

Voorna(a)m(en) van ouder   _____________________________________________________ 

Geboortedatum  ___ - ___ - 20___   Geslacht   M / V 

 Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder(2)** ______________________________________ 

 Diploma behaald   ja       nee  

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: _________________________ 

 Naam van de school waar het diploma is gehaald:   ____________________________________ 

 Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald:   ____________________________________ 

 Jaar waarin het diploma is gehaald:  ____________________________________________________ 

 Werkzaam bij bedrijf   ____________________________________________________  

 Beroep     ____________________________________________________ 

 Werkzaam bij bedrijf   ____________________________________________________  

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de 

opleidingsgegevens worden gecontroleerd.  

Ondertekening  Ondertekening  

Datum  Datum                            

Naam verzorger 1  Naam verzorger 2  

Handtekening  Handtekening  

 

 

gewicht van de leerling ___________  (in te vullen door de school) 

 

NB Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
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Aanvulling bij punt 4 van het inschrijfformulier 
 

Naam van het kind: 

 

Levensgeschiedenis 

 Hoe was het kind als baby en peuter. 

 Relatie met broertjes en/of zusjes. 

 Bijzondere gebeurtenissen zoals geboorte in het gezin, ziekenhuisopname, scheiding 

ouders, verhuizing, sterfgeval. 

 Gegevens op peuterspeelzaal en/of vorige school. 

 Bijzonderheden i.v.m. eten, snoepen, drinken, medicijnen. 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingsgegevens 

 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

 Zelf aan- en uitkleden, naar het toilet gaan, buitenspelen, fietsen, steppen. 

 Gewend aan uitstapjes met anderen (naar het park bijvoorbeeld). 

 Is het kind zindelijk? 

 

 

 

 

 

Sociale vaardigheden 

 Omgang met andere kinderen en volwassenen in de buurt en familie, kennissen en 

kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. 

 Verwachting over aansluiting bij andere kinderen in de peutergroep of op school. 

 

 

 

 

 

Emotionele stabiliteit 

 Wat maakt het kind boos, angstig, teruggetrokken en hoe gaan de ouders/verzorgers 

daarmee om.  

 Zijn er geruststellende voorwerpen (speelgoed) of bezigheden voor het kind. 
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Hoogbegaafdheid 

 Heeft u vermoedens dat uw kind voorloopt in de ontwikkeling in vergelijking met 

leeftijdsgenootjes? 

 Komt hoogbegaafdheid voor in de familie? 

 

 

 

 

 

 

Dyslexie 

 Komt dyslexie voor in de familie? 

 

 

 

 

 


