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Inschrijfformulier  
 

Leerling basisgegevens 

Achternaam:  Tussenvoegsel: 

Roepnaam:  

Voornamen:  

Voorletters:  

Geboortedatum:  Geslacht:       m/v    

 Postcode:  Plaats:   

Straat:  Huisnummer:  

 

 extra 

Geboorteplaats:  Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Gezindte/Godsdienst:  

Gedoopt:  ja / nee  

BSN / Sofinummer:  

 

Kopie van BSN-nummer toevoegen (bijv. geboortebewijs, paspoort kind of brief belastingdienst). 

N.B.  kopie zorgpas is geen  wettelijk bewijs  en is dus niet geldig. 

Huisarts (naam):  Tel. nummer: 

Gebruik medicijnen:  
 
 

 bijzonderheden 

Medisch Is uw kind behandeld door of nog onder behandeling van fysiotherapeut, logopedist, 
medisch specialist, RIAGG e.d.?  ja / nee 
Zo ja, welke? 
 
Heeft uw kind belemmeringen in de ontwikkeling die voor de school of voor u een 
reden kunnen zijn om hulp van buitenaf te vragen?  ja / nee 
 
Acht u een gesprek met de leerkracht noodzakelijk voordat uw kind naar school 
gaat?  ja / nee 
 
Eventuele bijzonderheden: 
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Herkomst 
 

 Is één der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op grond van 
artikel 15 van de Vreemdelingenwet:  ja / nee 

 Datum aankomst in Nederland: 

  
PSZ Heeft uw kind hiervoor de peuterspeelzaal bezocht:   ja / nee 

 
Was er sprake van een extra dagdeel:  ja / nee 

Historie Was uw kind, binnen een periode van 6 maanden voorafgaande aan de inschrijving 
op onze school, ingeschreven op een andere school of instelling voor onderwijs? 
 
Zo ja, 
 
Naam vorige school: 
 
Adres en plaatsnaam: 
 
Laatste groep:                                Naam leerkracht: 
 

 basisgegevens 

Telefoonnummer: 

Geheim:  ja / nee 

thuis:  

 

mobiel:  

 

Verzorgers gezinsgegevens 

Thuistaal:    

Plaats van het kind in het gezin: 

Eén-ouder-gezin:    ja/nee     

 

1
e
, 2

e
, ………. Kind 

 

Verzorger 1 
(hoofdverzorger/meest verdienende 
ouder) 

basisgegevens 
voor echtgenotes: ook meisjesnaam 
invullen 

Verzorger 2 basisgegevens 
voor echtgenotes: ook meisjesnaam invullen 

Achternaam: Tussenvoegsel: Achternaam:   Tussenvoegsel: 

 

Meisjesnaam: Meisjesnaam: 

Roepnaam: Roepnaam:  

Voornamen:  Voornamen:   

Voorletters:  Voorletters: 

Geboortedatum:   Geslacht: m/v Geboortedatum:    Geslacht: m/v 

 Postcode: Plaats:  Postcode:  Plaats:  

Straat:                           Huisnr:   Straat:                    Huisnr:   

 Telefoon 
Thuis: Mobiel:  

Werk: Nood:  

Telefoon 
Thuis: Mobiel:  

Werk:                         Nood:  
  

E-mailadres:  E-mailadres:   

 
 
 



B.S. ’t Diekske 

Langstraat 6a 

5851BE  Afferden 

0485-531411 

info@diekske.nl 

 

 blad 3  Inschrijfformulier  BS ’t Diekske 

 

 extra  extra 

Geboorteplaats:   Geboorteplaats:   

Geboorteland:   Geboorteland:   

Nationaliteit:  Nationaliteit:  

Gezindte/godsdienst:  Gezindte/godsdienst:  

Burgerlijke staat:  Burgerlijke staat:  

Hoogst genoten onderwijs  

of diploma : 

Diploma behaald: ja /nee  

Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs binnen 

betreffende opleiding:  

Plaats/land waar het diploma behaald is: 

Jaar waarin het diploma behaald is: 

Hoogst genoten onderwijs  

of diploma : 

Diploma behaald: ja /nee  

Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs binnen 

betreffende opleiding:  

Plaats/land waar het diploma behaald is: 

Jaar waarin het diploma behaald is:  

Beroep:   Beroep:   

BSN-nummer (sofinr.):  BSN-nummer (sofinr.): 

Relatie tot kind: vader/moeder/anders: Relatie tot kind: vader/moeder/anders: 

 
 
 
 
 

Ondertekening  

 
1. De ouders verklaren zich wel/niet akkoord met het betalen van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (voor 

het schooljaar 2018/2019::  € 38,-- / zie ook schoolgids. 
2. De ouders gaan wel/niet akkoord met het toekennen van een eigen e-mailadres aan hun kind. 
3. De ouders gaan wel/niet akkoord met het gebruik maken van internet door hun kind. 
 
De heer, mevrouw ........................................................ verklaart, dat de hiervoor vermelde gegevens juist 
zijn.  

 

 

Plaatsnaam en datum  : .............................. 
 
 
Handtekening ouder / verzorger, 
 
 
    :................................. 


