Stichting St.-Christoffel
Uw kind wordt ingeschreven op:

Goed onderwijs voor
alle leerlingen
door samen
te leren.
GRAAG INVULLEN MET BLOKLETTERS !!

De informatie op bladzijde 2 wordt ook bekend gemaakt voor de groepsleerkrachten; de informatie
op bladzijde 3 en 4 is alleen bestemd voor de directie van de school.

Informatie over het kind:
Achternaam kind (evt. voorvoegsels voluit): ____________________________________________________
Voornamen: ______________________________________________ Roepnaam:____________________
Geboortedatum: ...... - ......... – 20….....

Geslacht: jongen / meisje *

Adres / Postcode/ Woonplaats: ______________________________________________________________
Telefoon: _____________ geheim: ja / nee * 06-______________ moeder 06 - ______________ vader
Email adres: _______________________________________________

Nationaliteit: ___________ Geboorteplaats: __________________ Geboorteland: ______________________
Godsdienst: ___________

gedoopt: ja / nee * Burgerservice nr : _______________________________

Huisarts: ___________________________________________
Extra telefoonnummer: Tel.: ___________________________________ van ________________________
De school verstrekt aan de ouders een lijst met namen / adressen / telefoonnummers
van de klasgenoten van hun kind(eren). Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens op
deze lijst worden opgenomen ?
(Bij een geheim nummer worden alleen naam en adres op de klassenlijst vermeld.)
ja / nee*
De school verstrekt aan de GGD lijsten met namen / adressen / telefoonnummers
van de klasgenoten van hun kind(eren). Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens op
deze lijst worden opgenomen ?
(Bij een geheim nummer worden alleen naam en adres op de klassenlijst vermeld.)
ja / nee*
Heeft uw kind een peuterspeelzaal of (medisch) kinderdagverblijf bezocht?
ja / nee*
Zo ja,
- wat is de naam van de peuterspeelzaal of (medisch) kinderdagverblijf:
naam:………………………………………….…., plaats: ………………………………..
- Zo ja, met welk programma: Puk & Ko / Piramide / Kaleidoscoop / anders, nl………*
- Hoeveel maanden heeft uw kind hieraan deelgenomen?.........................................
- heeft uw kind hier deelgenomen aan een traject ‘vroeg- en voorschoolse educatie? ja / nee*
- geeft U de school toestemming om informatie bij de peuterspeelzaal (medisch)
kinderdagverblijf op te vragen?
ja / nee*\

Indien u opmerkingen heeft m.b.t. een dieet of wilt u andere medische gegevens kwijt én die van
belang zijn voor de begeleiding van uw kind kunt u deze hieronder aangeven:

Gezinssamenstelling: (alléén de kinderen vermelden)
naam:

geboortedatum:

reeds op school:

................................

...................................

ja / nee*

...............................

...................................

ja / nee*

.................................

.....................................

ja / nee*

.................................

.....................................

ja / nee*

* doorhalen wat niet van toepassing is
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De volgende vragen zijn van belang om vast te stellen hoeveel leerkrachten er aan de school verbonden mogen
zijn. Wij beseffen dat sommige vragen een inbreuk zouden kunnen betekenen op uw privacy. Toch zijn de
antwoorden voor ons erg belangrijk. Wij vragen u dan ook dringend deze vragen te beantwoorden. Deze gegevens
zijn alléén toegankelijk voor de directie van de school.

Gegevens verzorger 1:
Achternaam:

_______________________________________________________________

Voorna(a)m(en) van ouder (1): ________________________________________ Roepnaam: _______________
Geslacht

m

v

Geboortedatum: __________________________

Adres: (alléén invullen als dit afwijkend is van het adres van het kind) ___________________________________
Geboorteplaats: ______________

Geboorteland: _______________ Nationaliteit:______________________

Godsdienst: _________________
Relatie tot het kind: vader / moeder / verzorger / voogd
Burgerlijke staat van de ouders / verzorgers: gehuwd / gescheiden / samenwonend / weduwe / weduwnaar
Is er sprake van een één oudergezin ?

ja / nee *

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (1): VMBO-B-K
Diploma behaald:

of anders:___________________________
ja

nee

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: ______________________________
Naam van de school waar het diploma is gehaald: __________________________________________________
Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald: ______________________________________________
Jaar waarin het diploma is gehaald: ______________

Beroep: ___________________________________

Gegevens verzorger 2:
Achternaam:

______________________________________________________________

Voorna(a)m(en) van ouder (1): _________________________________ Roepnaam: ______________________
Geslacht

m

v

Geboortedatum:__________________________

Adres: (alléén invullen als dit afwijkend is van het adres van het kind) ___________________________________
Geboorteplaats: ______________

Geboorteland: _______________ Nationaliteit:________________

Godsdienst: _________________
Relatie tot het kind: vader / moeder / verzorger / voogd
Burgerlijke staat van de ouders / verzorgers: gehuwd / gescheiden / samenwonend / weduwe / weduwnaar
Is er sprake van een één oudergezin ?

ja / nee *

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (1): VMBO-B-K
Diploma behaald:

of anders:___________________________
ja

nee

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: _____________________________
Naam van de school waar het diploma is gehaald: _________________________________________________

Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald: ____________________________________________
Jaar waarin het diploma is gehaald: _________________

Beroep: _________________________________

Ondergetekende verklaart dat het hierbij ingeschreven kind gedurende 6 maanden voorafgaand aan de
inschrijvingsdatum wel / niet * op een andere (basis)school ingeschreven heeft gestaan of nog staat.

Verklaring:
De heer / mevrouw *___________________________________ verklaart dat de hiervoor vermelde
gegevens juist zijn.
naam plaats:______________________________ datum: _______________________________

handtekening: ouder 1________________________ ouder 2 _____________________________
Beide handtekeningen is verplicht, mits het gezin uit één oudergezin bestaan.

Ruimte voor aanvullende opmerkingen / vragen :

Graag de gegevens van de vorige school: naam school:………………………………………………….
Adres en woonplaats: ……………………………………….
Groep : ………………….. van Dhr. of Mevr.……………………

Inschrijvingsdatum (= datum waarop uw kind werkelijk voor de eerste keer naar school gaat:
……..………………………………………………………………………………………………………………………

Tekst art. 7 van het bekostigingsbesluit Wet Basisonderwijs:
1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens
uit de administratie ter kennis brengt aan anderen dan diegenen die ingevolge de wet
bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.
1
3. Graag ontvangen wij ook een kopie van een eigen identiteitskaart van uw kind, of een eigen
paspoort van uw,of een uittreksel uit het bevolkingsregister waar het sofinummer op vermeld staat,
mag ook.
* doorhalen wat niet van toepassing is

