
 

 

 

 

I N S C H R I J F F O R M U L I E R 

Gegevens leerling 

 

Achternaam  :………………………………………………………………  

 

Roepnaam  :…………………………………. 

 

Voorna(a)m(en) :……………………………………………………………………….……….. M / V 

Adres   :…………………………………………………………………………………………   

Postcode / Plaats :………………………………… Telefoon :………………………………… 

Geboortedatum :………………………………… Geboorteplaats:……………………………….. 

Godsdienst  :………………………………… Geboorteland :……………………………….. 

Sofinummer (=BurgerServiceNummer) van de leerling  :……………………………..…  

(* graag een kopie van een officieel document waarop dit nummer vermeld staat: zie ommezijde) 

 

Gezin 

Gezinssamenstelling :…………………………………………………………………………………………. 

v=vader  /   m=moeder   /   z=zoon + geb. datum   /   d=dochter+ geb. datum 

Hoeveelste in het gezin?……………….. 

Burgerlijke staat?  O  gehuwd O  samenwonend O  gescheiden 

Is sprake van een eenoudergezin?   O  ja O  nee 

Is één van de ouders erkend als vluchteling? O  ja O  nee 

 

Gegevens vorige school (indien van toepassing) 

Naam vorige school :…………………………………………………………………………………………. 

Adres   :…………………………………………………………………………………………. 

Postcode / Plaats :…………………………………………………………………………………………. 

Reden van vertrek :…………………………………………………………………………………………. 

Datum uitschrijving :…………………………………….. 

Vervolgschool  :……………………………………………………………………………………….…            



 

 

Gegevens ouder/verzorger/voogd (1) 

Naam en voorna(a)m(en) vader :…………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:   …………………………………… 

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma vader **:…………………………………………………… 

Diploma behaald?     O  ja O  nee 

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding:…………………….. 

Naam van de school waar het diploma is behaald:……………………………………………………… 

Plaats van de school waar het diploma is behaald:…………………………………………………….. 

Jaar waarin het diploma is behaald:……………. Beroep vader:…………………………………. 

 

Gegevens ouder/verzorger/voogd (2) 

Meisjesnaam en voorna(a)m(en) moeder: …………………………………………………………………. 

Geboortedatum:    ……………………………………. 

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma moeder **:……………………………………………….… 

Diploma behaald?     O  ja O  nee 

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

Naam van de school waar het diploma is behaald:………………………………………………………. 

Plaats van de school waar het diploma is behaald:……………………………………………………… 

Jaar waarin het diploma is behaald:……………. Beroep moeder:……………………………….. 

__________________________________________________________________________________________ 

0    Ik heb er geen bezwaar tegen, als mijn mailadres gebruikt wordt voor schoolinformatie. 

      Mijn mailadres is: ________________________________________________________ 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

Naam van de ouder/verzorger: 

…………………………………………… 

Datum:………………………………….   Handtekening:…………………………………. 

*)  Voor wat betreft de kopie van het officiële document van de belastingdienst, waarop het sofinummer=BSN vermeld 

 staat mag een kopie van een eigen identiteitskaart of een eigen paspoort ook. Dus geen kopie zorgpas! 
 **) Bij het verwerken van de gegevens houden we ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Wegingsfactor:…..… (later in te vullen door de school) 
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