Heidelaan 1
7921 EA Zuidwolde
0528-372772
directie@cbsdeheidevlinder.nl
www.cbsdeheidevlinder.nl
dir : Dhr. Anne van de Giessen

Inschrijfformulier
Wilt u op dit blad, waar dat gevraagd wordt, doorstrepen wat niet van toepassing is?
Gegevens leerling:
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Jongen of meisje:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Burger Service Nummer (sofinummer)
(bewijsstuk toevoegen)
Kerkgenootschap:
Nationaliteit:
Land van herkomst:
Datum in Nederland (indien van toepassing) :
Land van herkomst vader:
Land van herkomst moeder:

Gedoopt:
NL/anders:
NL/anders:
NL/anders:

School van herkomst:
Is het kind ingeschreven (geweest) bij een
andere school?
Naam school van herkomst:
Plaats school van herkomst:
Volgt onderwijs sinds:

Ja / Nee

Huisarts en medisch:
Achternaam huisarts
Allergie (eventueel):
Medicijnen (eventueel):
Andere medische bijzonderheden:
Gezin:
Aantal kinderen in het gezin:
Plaats van het kind in het gezin:
Noodnummer en naam:
Is er sprake van een één-oudergezin?

Ja / Nee

A. Ouderverklaring:
Gegevens verzorger 1:
Achternaam:
Voorletters:
Geslacht:
Relatie tot het kind:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Beroep:
Hoogst genoten
opleiding:
Diploma behaald:
Indien nee, aantal
jaren onderwijs op
deze opleiding:
Naam van de school
waar dit diploma
gehaald is:
Werkzaam bij bedrijf:
Telefoon werk:
Telefoon mobiel:
Burgerlijke staat:
Straat en
huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon thuis:
Telefoon thuis:
Emailadres:

Gegevens verzorger 2:
Achternaam:
Voorletters:
Geslacht:
Relatie tot het kind:

M/V
Vader/moeder/
verzorger

M/V
Vader/moeder/
verzorger

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Beroep:
Hoogst genoten
opleiding:
Diploma behaald:
Ja/Nee
Indien nee, aantal
jaren onderwijs op
deze opleiding:
Naam van de school
waar dit diploma
gehaald is:
Werkzaam bij bedrijf:
Telefoon werk:
Telefoon mobiel:
Burgerlijke staat:
Straat en huisnummer:

Ja/Nee

Geheim/niet geheim

Postcode:
Plaats:
Telefoon thuis:
Telefoon thuis:
Emailadres:

Geheim/niet geheim

B. Algemeen:
1.

Verblijft het kind in een pleeggezin?

Ja / nee

2.

Ondergetekende verklaart de grondslag van de school te respecteren.

Ja / nee

Door ondertekening verklaart u het volgende:
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en u gaat er mee akkoord dat de opleidingsgegevens worden
gecontroleerd.
U hebt kennis genomen van de schoolgids.
De school heeft een website. Daar staan foto’s op van het schoolgebeuren. U verklaart er geen bezwaar
tegen te hebben dat er foto’s op de website staan waar uw kind op staat.
Datum:....................................

Plaats:....................................
C. Handtekeningen:

Moeder/Verzorgster:..........................................

Vader/Verzorger:........................................

