inschrijfformulier

Gegevens van uw kind
Achternaam

Roepnaam

Voornamen
Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geslacht

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Thuistaal

Godsdienst

In Nederland sinds

Man/ vrouw

Burger Service Nummer (9 cijfers)

Telefoonnummers
Vast nummer huisadres
Mobiel nr. vader
Mobiel nr. moeder
Werk vader
Werk moeder
Noodnummer 1
Noodnummer 2
Huisarts
Tandarts
Naschoolse opvang

Geheim ja O

Bedrijf
Bedrijf
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam

nee O

Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer

Schoolloopbaan (van uw kind)
Basisschool / peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf van herkomst

Datum inschrijving vorige school
(indien van toepassing)
Uit welke groep komt uw kind?

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Groep

Naam Leerkracht

Ondergetekende verklaart, dat ______________________(naam en voornaam van het kind)
O

voor het eerst op een school wordt ingeschreven

O

de afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving op een andere school
stond ingeschreven.

O

Wij (ouders / verzorgers) stellen deze gegevens wel beschikbaar ten behoeve van de
school.
Wij (ouders / verzorgers) stellen deze gegevens niet beschikbaar ten behoeve van de
school.

O

gegevens

Vader

Moeder

naam / voorletter(s):
geboortedatum:
Adres:
postcode / woonplaats:
burgerlijke staat:
(bij scheiding graag aangeven wie O voogdij alleen vader
de voogdij heeft)
O gedeeltelijke voogdij
telefoon privé:

O voogdij alleen moeder
O gedeeltelijke voogdij

telefoon werk:
Emailadres:
extra telefoonnummer en
omschrijving:
geboorteland:
nationaliteit:
Naam hoogst genoten opleiding of O BaO
diploma **
O VMBO TL
O VWO
O HBO
Diploma gehaald
Ja / Nee*

O VMBO bbl/kbl
O HAVO
O MBO
O Universiteit

* Indien nee: aantal jaren onderwijs
binnen deze opleiding
……………jaar
Plaats / land waar het diploma
behaald is.

O BaO
O VMBO TL
O VWO
O HBO
Ja / Nee*

O VMBO bbl/kbl
O HAVO
O MBO
O Universiteit

……………jaar

Plaats

Plaats

Land

Land

Jaar waarin het diploma is
behaald.
Beroep:
godsdienst:
wettelijke aansprakelijkheid:
relatie tot het kind:
Is er sprake van een
O ja
O ja
Éénoudergezin?
O nee
O nee
**
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.

Gezinssamenstelling
1. naam

(broertjes en/of zusjes: naam en geboortedatum/jaar invullen s.v.p.)
Geboortedatum

2. Naam

Geboortedatum

3. Naam

Geboortedatum

Aanvullende gegevens
Het bestuur van de katholieke scholen eist van alle scholen een kwalitatief hoog niveau van
onderwijs, vooral op het gebied van leerlingenzorg, professionaliteit van leerkrachten en
methodieken en middelen. Hier is echter geen eenduidige kwaliteit op te leggen. De
schoolomstandigheden zijn vaak zo divers, dat daardoor ook de begeleidingsmogelijkheden
verschillen. Daarom zijn de algemene regels van het bestuursbeleid ten aanzien van
aanname van leerlingen op schoolniveau verder aangescherpt.
Op basisschool Christoffel houdt deze aanscherping in dat:
 aan ouders aanvullende informatie wordt gevraagd op het inschrijfformulier;
 criteria zijn opgesteld ten aanzien van het aantal zorgleerlingen in de groep.
Indien u één van onderstaande vragen met “ja” heeft beantwoord ontvangen wij graag een
toelichting daarop. Deze kunt u onderaan de vragenlijst noteren.
1. Heeft uw kind problemen met zintuigen? (bv. ogen / oren)
O ja
O nee
2. Gebruikt uw kind bepaalde medicijnen?
O ja
O nee
3. Heeft uw kind een allergie?
O ja
O nee
4. Is uw kind wel eens onderzocht door een schoolbegeleidster?
O ja
O nee
5. Is uw kind wel een onderzocht door een logopediste?
O ja
O nee
6. Is uw kind wel eens onderzocht door een fysiotherapeute?
O ja
O nee
7. Is uw kind wel eens onderzocht door een kinderarts?
O ja
O nee
8. Heeft uw kind een P.C.L. beschikking? Deze beschikking geeft
O ja
toelating op het speciaal basisonderwijs?
O nee
9. Verwacht u dat uw kind extra begeleiding nodig zal hebben in
O ja
verband met leerproblemen?
O nee
10. Verwacht u dat uw kind extra begeleiding nodig zal hebben in
O ja
verband met motorische problemen?
O nee
11. Verwacht u dat uw kind extra begeleiding nodig zal hebben in
O ja
verband met gedragsproblemen?
O nee
12. Verwacht u dat uw kind extra begeleiding nodig zal hebben in
O ja
verband met spraak-/taalproblemen?
O nee
13. Verwacht u dat uw kind extra begeleiding nodig zal hebben in
O ja
verband met andere problemen?
O nee
14. Is er sprake van dyslexie bij uw kind of in de familie?
O ja
O nee
15. Is er sprake van vermoedens van hoogbegaafdheid bij uw kind
O ja
of komt hoogbegaafdheid voor in de familie?
O nee
Opmerkingen t.a.v. bovenstaande vragenlijst:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Overige gezinsgegevens
1.
2.
3.

Oefent één der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij dit
gedaan en verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat
Leiden de ouders een trekkend bestaan, anders dan bij vraag 1
bedoeld wordt.
Is één van de ouders geboren in:
Griekenland, Italië, Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië,
Marokko,Turkije of Tunesië.
Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba
een niet-Engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië.

4.

Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep?

5.

Is één der ouders in Nederland toegelaten op grond van de
vluchtelingenwet?
Zo ja, sinds wanneer ?

O
O
O
O

ja
nee
ja
nee

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee

Handtekening:
Ondergetekende(n) verklaart / verklaren* dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld
Handtekening:

moeder / verzorgster*

vader / verzorger*

Datum:……………………...

Datum:……………………...

In te vullen door de directie van de school:
Op ………………….(datum) heeft de directie besloten tot inschrijving van / afwijzing van
inschrijving van de bovengenoemde leerling.
Dit besluit is op (datum)…………………..schriftelijk aan de ouder (s) / verzorger (s) meegedeeld.

