INSCHRIJFFORMULIER / OUDERVERKLARING OBS DE KLINKER OUD-BEIJERLAND *

Achternaam..………………………………………………………………Geslacht:

 󠄀󠄀 jongen  󠄀 󠄀󠄀 meisje

Voornamen.…………………………………………………………………………………….. 󠄀 󠄀
Roepnaam…………………………...…………………………………...……………………..
Geboortedatum.…………………………………………………………….……..……………
Burgerservicenummer* 󠄀leerling…………………………………………………….…………
*Voeg een kopie toe aan dit inschrijfformulier: Paspoort of id-bewijs van uw kind, geboortebewijs van uw
kind, afschrift van de persoonslijst door de gemeente verstrekt bij de geboorte van uw kind.
Let op: géén zorgpas want dit document wordt niet door overheid uitgegeven.
Geboorteplaats 󠄀……………………………….…………….. Geboorteland:……………………………………
Straatnaam en huisnummer.………………………………………………………………….
Postcode………………………………..……….……………………….……………………...
Gemeente…………………………….……………………………………………….…………
Telefoon………………………geheim 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀ja 󠄀 󠄀/ nee

Indien ja, vermelding op leerlinglijst?

ja / nee

Mobielnummer 06-……………………………………..….van…………………………... 󠄀
Mobielnummer 06…………………..…………………..…van……………………........... 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀
E-mail adres ………………………………………………………………………..……….
Extra 󠄀telefoonnummer………………………………..…..van………………….…………
Huisarts……………………………………………………Telefoon……………….………
Indien afkomstig van een andere school:
Onderwijs 󠄀sinds.…………………………………………………………………………….
Naam 󠄀vorige 󠄀school..…………….…………………………………………………….…..
Adres vorige school..…………………………………………………….…………………
Gemeente vorige school.………………………………………PC………………………

Komt 󠄀in 󠄀groep…….…………………………………….……… 󠄀per…………...…………. (door school in te vullen)

Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht: ( Invulling van dit gedeelte is verplicht vanuit min. van onderwijs)
ouder / verzorger / voogd 1 (s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is)
Achternaam 󠄀ouder 󠄀1……………………………………………………………………….………………………… 󠄀
Voorletters……………….…Geboorteland……………………………………………………..…………………..
Geboortedatum…………………………………………………………………………………..…………………… 󠄀 󠄀
Nationaliteit………………………………………………….……… 󠄀Geslacht

 󠄀 󠄀󠄀 man 󠄀󠄀 vrouw

Burgerlijke 󠄀staat………………………………….………………… 󠄀Eénoudergezin 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 ja

 󠄀󠄀 nee

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder 1) …………………………….………………………..……
Diploma behaald

󠄀 ja

 󠄀󠄀 nee

indien 󠄀ja 󠄀in 󠄀jaar…………………….........………..

Indien 󠄀nee: 󠄀aantal 󠄀jaren 󠄀genoten 󠄀onderwijs 󠄀binnen 󠄀de 󠄀betreffende 󠄀opleiding…………………………….……
Naam van de school waar het diploma 󠄀is 󠄀behaald…………………………………………………….………….
Plaats/land van 󠄀de 󠄀school 󠄀waar 󠄀het 󠄀diploma 󠄀is 󠄀behaald…………………………………………….……………
Beroep……………………………………………………………………………………………………………………………...
ouder / verzorger / voogd 2 (s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is)
Achternaam ouder 2……………………………………………………………………….………………………… 󠄀
Voorletters……………….…Geboorteland……………………………………………………..…………………..
Geboortedatum…………………………………………………………………………………..…………………… 󠄀 󠄀
Nationaliteit………………………………………………….……… 󠄀Geslacht

 󠄀 󠄀󠄀 man 󠄀󠄀 vrouw

Burgerlijke 󠄀staat………………………………….………………… 󠄀Eénoudergezin 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 ja

 󠄀󠄀 nee

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder 2) …………………………….………………………..……
Diploma behaald

󠄀 ja

 󠄀󠄀 nee

indien 󠄀ja 󠄀in 󠄀jaar…………………….........………..

Indien nee: aantal 󠄀jaren 󠄀genoten 󠄀onderwijs 󠄀binnen 󠄀de 󠄀betreffende 󠄀opleiding…………………………….……
Naam 󠄀van 󠄀de 󠄀school 󠄀waar 󠄀het 󠄀diploma 󠄀is 󠄀behaald…………………………………………………….………….
Plaats/land van 󠄀de 󠄀school 󠄀waar 󠄀het 󠄀diploma 󠄀is 󠄀behaald…………………………………………….……………
Beroep…………………………………………………………………………………………………………………
* De inschrijving is definitief als de gegevens op dit formulier zijn verwerkt in het
leerlingadministratiesysteem. U ontvangt hiervan een bevestiging.
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Ondergetekende gaat akkoord met het plaatsen van foto’s van zoon/dochter in schoolpublicaties zoals de
o.a. schoolgids, schoolwebsite.
Ondergetekende gaat akkoord met het opvragen van gegevens over de leerling bij vorige school /
voorschoolse instelling
ouder/verzorger/voogd 1

ouder/verzorger/voogd 2

Woonplaats

Woonplaats
Datum

Datum
Handtekening

Handtekening

