Inschrijffomulier basisschool
Uw kind wordt ingeschreven op basisschool:
RKBS De Rietvest
Keenestraat 7
4791 AM Klundert
tel. 0168402871
info.rietvest@dewaarden.nl
www.derietvest.nl

Naam leerling
Geboortedatum
Telefoon (thuis)

Is uw telefoonnummer geheim: ja/nee *
Datum van plaatsing
In te vullen door school:
Plaatsing in groep

*doorhalen wat niet van toepassing is

Graag invullen in blokletters
*doorhalen wat niet van toepassing is
Personalia
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
roepnaam
geslacht

jongen/meisje*

geboortedatum
geboorteplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Land van herkomst (NOAT) (kind)
Datum in NL
Land van herkomst verzorger 1 (NOAT)
Land van herkomst verzorger 2 (NOAT)
Gezindte

o

Christelijk

o

Rooms-Katholiek

o

Moslim

o

Anders, namelijk:

Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond
o

Andere naam hanteren dan

indien ja, welke naam:

officiële naam
Voorschoolse programma's
VVE programma

o
o
o
o
o

ander VVE-programma
een combinatie van programma's
Kaleidoscoop
Ko Totaal
Piramide

VVE duur in maanden
Bezocht uw kind een peuterspeelzaal

ja/nee* zo ja, naam peuterspeelzaal:
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School van herkomst
School van herkomst
Plaats van school van herkomst
Zat in groep x op de school van herkomst

groep:

Sprake van doublure?

ja/nee* zo ja, in groep:

Aanmeldgegevens van deze school
Datum aanmelding
Datum inschrijving
Gezinsgegevens
Totaal aantal kinderen in het gezin
Plaats van het kind in het gezin **
1e kind

Naam:

geb. datum:

2e kind

Naam:

geb. datum:

3e kind

Naam:

geb. datum:

4e kind

Naam:

geb. datum:

Thuistaal
Telefoon in noodgevallen
Naam in noodgevallen
** v = vader, m = moeder, zoon = Z, andere zoon = z, dochter = D, andere dochter = d

Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2
achternaam
voorvoegsel(s)
roepna(a)m(en)
voorletter(s)

man/vrouw*

geslacht

vader/moeder/anders*namelijk:

relatie tot kind

man/vrouw*
vader/moeder/anders*namelijk:

geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
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nationaliteit
beroep
kruis de opleiding(en) aan, die u gevolgd heeft in Nederland, al dan niet afgerond ***
(speciaal)basisonderwijs
o
o
(v)so-zmlk (1)
-praktijkonderwijs/LWOO

o
o

-vmbo basis- of
kaderberoepsberichte
leerweg ****

o

o

-niet meer dan 2 jaar
afgeronde klassen mavo,
vmbo gl, vmbo-tl, havo, vwo
(2)
-Meer dan 2 jaar afgeronde
klassen mavo, vmbo gl,
vmbo-tl, havo, vwo

o

-mbo, hbo of wo-opleiding
(3)

o

o

o
***

o

o

indien de opleiding in een ander land is gevolgd, moet de ouder/verzorger een separate
verklaring invullen. Die verklaring is op school verkrijgbaar.
verouderde namen komen ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische
school, lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lagere
huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool
werkzaam bij bedrijf

****

telefoonnummer mobiel
telefoonnummer werk
o
o
o
o

gehuwd
samenwonend
ongehuwd
alleenwonend
gescheiden
alleenwonend

o
o
o

burgerlijke staat

o

gehuwd
samenwonend
ongehuwd
alleenwonend
gescheiden
alleenwonend

e-mailadres
straat en huisnummer
postcode
plaats
telefoon thuis
geheim: ja/nee*
ja/nee*

geheim: ja/nee*
eenouder gezin

ja/nee*

Huisarts en medisch
Huisarts
medicijngebruik

ja/nee* zo ja, welke medicatie?
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allergie

ja/nee* zo ja, welke allergie?

zindelijk

ja/nee*

door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u
dat uw zoon/dochter niet ingeschreven staat of heeft gestaan bij een school voor speciaal onderwijs
of onderwijs volgde bij een school, die valt onder de wet voor expertisecentra in de periode 6
maanden voor de aanmelddatum en dat de school geen, voor het onderwijs, relevante informatie
is onthouden. U heeft een exemplaar van de schoolgids ontvangen en bent bekend met de daarin
opgenomen regelingen en stemt in met de daaruit voortvloeiende activiteiten
dat u akkoord gaat met eventuele controle van opleidingsgegevens bij het informatiecentrum
onderwijs (lco) als een gevolgde opleiding niet in bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over
de categorie waarbinnen de opleiding zou vallen
geen bezwaar te hebben en toestemming te geven dat uw kind gefilmd / gefotografeerd wordt voor
onderwijskundige doeleinden in schoolsituaties, waarbij beelden uitsluitend na overleg met de
ouder(s)/verzorger(s) van het kind aan derden beschikbaar gesteld worden.
dat u als verzorger/ouder het door de school opgestelde school- en gedragsreglement onderschrijft
en belooft zich in te willen spannen voor de handhaving van de geldende regels en afspraken en
daarmee een sociaal veilige omgeving tot stand te brengen
bereid bent de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks te voldoen
dat foto’s van uw kind, gemaakt tijdens schoolevenementen geplaatst worden op de schoolwebsite
of in een afgeschermd digitaal foto-album alleen toegankelijk voor ouders
Bij dit formulier dient u, met betrekking tot het Burgerservicenummer (BSN) één van de volgende
documenten bij te voegen:
❖ kopie eigen paspoort van het kind
❖ kopie van de eigen identiteitskaart van het kind
❖ kopie van de zorgpas of zorgpolis, waar het burgerservicenummer van het kind op vermeld
staat
❖ Digitale pasfoto (per mail a.u.b.)
De heer/mevrouw _____________________________________________
verklaart dat de in dit document ingevulde gegevens juist zijn en geeft de directie van de school
hierbij toestemming, indien nodig, informatie in te winnen m.b.t. de ontwikkeling van het kind bij de
vorige basisschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
_______________(plaats), ______- ______ - 20_____
handtekening ouder/verzorger 1

handtekening ouder/verzorger 2
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Verklaring van de school IBP
De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht
aan u te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke
‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van
het ‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen.
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de
leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op
onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder
andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt
tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om
de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw
kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de
informatie verbeteren of aanvullen.
Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons
privacyreglement, de schoolgids en schoolwebsite.
School verklaart dat gegevens op dit formulier vertrouwelijk zullen worden behandeld en zijn alleen
ter inzage voor:
❖ De directie van de school en eventuele centrale directie;
❖ De inspectie van het onderwijs;
❖ De rijksaccountant van het ministerie van OCW.

Op bovenstaande gegevens is artikel 7 van het bekostigingsbesluit onderwijs van kracht, alsmede de
wet op de privacy.
Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WPO
•
•

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie, dat op
zijn kind betrekking heeft. 
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. 
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