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St. Lambertus
INSCHRIJFFORMULIER

GEGEVENS LEERLING:
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

Man/vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Sofinummer (BSN)

(kopie inleveren!!!)

*

Godsdienst

Ja/nee, welke:

Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond
Land van herkomst
Datum in Nederland
Land van herkomst vader

(indien van

toepassing)

Land van herkomst moeder

(indien

van toepassing)

Leerling is ingeschreven geweest

Ja/nee

bij een andere school
Indien afkomstig van een andere school:

Naam en plaats school van
herkomst (+ groep)
Volgt onderwijs sinds

HUISARTS EN MEDISCH
Achternaam huisarts
Plaats praktijk
Verzekeringsmij. ziektekosten
Persoonlijk polisnr.
Medicijngebruik

Ja/nee, welke:

Allergie

Ja/nee, welke:

Producten, die het kind niet mag
Andere medische informatie
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GEZIN
Aantal kinderen in gezin
Plaats van kind in gezin
Noodnummer
Naam persoon noodnummer
Relatie tot kind

GEGEVENS OUDER/VERZORGER/VOOGD 1:
Achternaam (meisjesnaam)
Voorvoegsel(s)
Roepnaam
Voorletter(s)
Relatie tot kind

Vader/moeder/anders, nl:

Geboortedatum
Geboorteplaats

(+ geboorteland indien

van toepassing)

Beroep
Hoogst genoten opleiding

zie bijlage

Diploma behaald

Ja / nee

Indien nee, aantal jaren onderwijs
op die opleiding
Naam van de school waar diploma
behaald is
Jaar waarin diploma behaald is
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon mobiel
Telefoon werk
Burgerlijke staat

Gehuwd/geregistreerd partnerschap/gescheiden/
samenwonend/ anders: nl.……………..

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoon thuis

Geheim

Ja/nee

email

GEGEVENS OUDER/VERZORGER/VOOGD 2:
Achternaam (meisjesnaam)
Voorvoegsel(s)
Roepnaam
Voorletter(s)
Relatie tot kind

Vader/moeder/anders, nl:

Geboortedatum
Geboorteplaats

(+ geboorteland indien

van toepassing)

Beroep
Hoogst genoten opleiding zie bijlage
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Diploma behaald

Ja / nee

Indien nee, aantal jaren onderwijs
op die opleiding
Naam van de school waar diploma
behaald is
Jaar waarin diploma behaald is
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon mobiel
Telefoon werk
Burgerlijke staat

Gehuwd/geregistreerd partnerschap/gescheiden/
samenwonend/ anders: nl.……………..

Straat en huisnummer

indien afwijkend

van verzorger 1

Postcode en plaats
Telefoon thuis

Geheim

Ja/nee

email

VERDERE INFORMATIE:
Is er sprake van een éénoudergezin

ja/nee

Komt er dyslexie voor in de familie

ja/nee

Bezoekt op dit moment al de peuterspeelzaal of kinderopvang

ja/nee

Zijn er t.a.v. de ontwikkeling van uw kind tot nu toe bijzonderheden te

Ja/nee

vermelden, die belangrijk zijn voor de verdere begeleiding van uw kind op
onze school?
Zo ja, welke bijzonderheden?

Naam en telefoonnummer
peuterspeelzaal of kinderopvang
Toestemming voor contact met peuterspeelzaal of kinderopvang

ja/nee

Toestemming foto’s (graag 1 vakje aankruisen wat van toepassing is):
(N.B.: de afspraak binnen school is dat er nooit (!) namen van kinderen bij de foto’s geplaatst worden)

◊ Ik geef wel toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website van school
◊ Ik geef wel toestemming voor het plaatsen van foto’s van mijn kind op de website van
school, maar alleen in groepsverband, geen foto’s waar alleen mijn kind op staat
◊ Ik geef geen toestemming voor het plaatsen van foto’s van mijn kind op de website van
school
Toestemming film (graag 1 vakje aankruisen wat van toepassing is):
◊ Ik geef wel toestemming voor het maken van filmopnames van mijn kind voor intern
gebruik op school
◊ Ik geef geen toestemming voor het maken van filmopnames van mijn kind voor intern
gebruik op school
Wilt u gebruik gaan maken van de Tussenschoolse Opvang van Nummer Eén?
Zo ja, welke dagen?

Ja / nee

maandag/dinsdag/donderdag
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Verdere bijzonderheden en/of opmerkingen:

ONDERTEKENING:
Ondergetekende(n) verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee
akkoord dat de opleidingsgegevens zullen worden gecontroleerd.
Naam ouder/verzorger/voogd 1:
Datum

Handtekening

Naam ouder/verzorger/voogd 2:
Datum

Handtekening

ALGEMENE TOELICHTING

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de
vermelde leerling op Basisschool St. Lambertus.
VERKLARING SCHOOL

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter
inzage voor:
- De directie en teamleden van de school
- De inspectie van het ministerie van OCW
- 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 inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
* TOELICHTING SOFINUMMER/BSN

Sofinummer, Burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers.
Het nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
- Het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind
- Het uitschrijfbewijs van de vorige school van uw kind
- Het geboortebewijs van uw kind
- Een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind
verstrekt
Het is dus niet nodig een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan te
vragen. De zorgpas kan niet gebruikt worden voor de inschrijving van uw kind, want dit
document wordt niet door de overheid uitgegeven.
Let op: neem een document met het BSN-nummer mee of voeg een kopie toe aan dit
inschrijfformulier.
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St. Lambertus
BIJLAGE
Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht
In te vullen door de ouders/verzorgers: ouderverklaring opleiding in Nederland

DEEL 1:GEGEVENS LEERLING:
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Geslacht

Man/vrouw

Geboortedatum
Sofinummer (BSN)

(kopie inleveren!!!)

Bent u de enige ouder?

*

Indien ja, dan

Ja/nee

hoeft deel 3 van deze verklaring niet te
worden ingevuld)

Datum eerst schooldag

DEEL 2: GEGEVENS EERSTE OUDER OF VERZORGER
Voorletters en achternaam (indien
gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam)

Geboortedatum ouder/verzorger
Kruis alle opleidingen aan die u heeft gevolgd, ook opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie 1

0 (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
0 (v)so-zmlk

Categorie 2

0 praktijkonderwijs/LWOO
0 VMBO basis- of kaderberoepsgerichte
leerweg(verouderde benamingen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lagere huishoud- en
nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
0 niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo

Categorie 3

0 meer dan 2 klassen/leerjaren in een andere
schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo)
0 mbo, hbo, wo-opleiding
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ONDERTEKENING
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord, dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerling administratie en de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam van de ouder/verzorger
Datum
Handtekening

DEEL 3: GEGEVENS TWEEDE OUDER OF VERZORGER
Voorletters en achternaam (indien
gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam)

Geboortedatum ouder/verzorger
Kruis alle opleidingen aan die u heeft gevolgd, ook opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie 1

0 (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
0 (v)so-zmlk

Categorie 2

0 praktijkonderwijs/LWOO
0 VMBO basis- of kaderberoepsgerichte
leerweg(verouderde benamingen komen ook nog voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lagere huishoud- en
nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
0 niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo

Categorie 3

0 meer dan 2 klassen/leerjaren in een andere
schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg,
havo, vwo)
0 mbo, hbo, wo-opleiding

ONDERTEKENING
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord, dat deze informatie wordt
opgenomen in de leerling administratie en de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.
Naam van de ouder/verzorger
Datum
Handtekening
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