
Heidelaan 1 -3 
7921 EA Zuidwolde 

0528 – 372772 
https://cbsdeheidevlinder.nl/  

a.muis@trefonderwijs.nl
dir: Alette Muis 

Inschrijfformulier 

Bij de aanname van nieuwe leerlingen hebben wij voor onze verplichte administratie en voor een goede begeleiding van uw 
kind enkele gegevens nodig. U kunt het inschrijfformulier inleveren bij de directeur of versturen via het contactformulier 
op onze website.  

We hopen dat uw kind een fijne en leerzame tijd zal hebben bij ons op school. 

Gegevens leerling 

Achternaam:  

Voornamen:  

Roepnaam:  

Jongen of meisje:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Burger Service Nummer:  

Straat + Huisnummer:  

Postcode + woonplaats:  

Telefoonnummer (eerste contact): 
______________________________________ 

Kerkgenootschap:  

Nationaliteit:  

Land van herkomst:  

Datum in Nederland (indien van toepassing): 

Land van herkomst vader:  

Land van herkomst moeder:  

School van herkomst 

 Is het kind ingeschreven (geweest) bij een 

andere school?  
ja   /  Nee 

Naam school van herkomst (indien van toepassing): 

Plaats school van herkomst(indien van toepassing):  

Volgt onderwijs sinds (indien van toepassing):  

Huisarts en medisch 

 Naam huisarts:  

Adres huisarts:  

Telefoonnummer huisarts:  

Allergie / Medicijnen / andere medische 

bijzonderheden (indien van toepassing):  

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier stemmen ouders er mee in dat een leerkracht hun kind een 
medicijn zoals een paracetamol of zalfje mag geven. Voor uitgebreide medische handelingen moeten een 
toestemmingsverklaring en een bekwaamheidsverklaring ondertekend worden (zie medisch protocol). 

https://cbsdeheidevlinder.nl/
mailto:a.muis@trefonderwijs.nl
https://cbsdeheidevlinder.nl/


Gezin

Aantal kinderen in het gezin:  

Plaats van het kind in het gezin:  

Is er sprake van een één-oudergezin? ja   /  Nee 

Wonen ouders bij elkaar?  ja   /  Nee 

Verblijft het kind in een pleeggezin? ja   /  Nee 

SOS gegevens 

Bij het niet kunnen bereiken van de ouders/verzorgers kunnen we als school contact opnemen met 

 Noodadres: naam:   _______________________________   tel:    _________________________ 

Ouderverklaring 

Gegevens ouder/verzorger 1:     Gegevens ouder/verzorger 2: 

Achternaam:  Achternaam: 

Roepnaam:  Roepnaam:  

Voorletters:  Voorletters:  

Geslacht:  M   /  V Geslacht:  M   /  V 

Relatie tot het kind: Vader/ moeder/ verzorger   Relatie tot het kind: Vader/ moeder/ verzorger 

Beroep: Beroep: 

Werkzaam bij 

bedrijf:  
Werkzaam bij 

bedrijf:  

Telefoon werk:  Telefoon werk:  

Burgerlijke staat: Burgerlijke staat: 

Straat en 

huisnummer:  
Straat en 

huisnummer:  

Postcode:  Postcode:  

Plaats:  Plaats:  

Telefoonnummer:  Telefoonnummer:  

Emailadres:  Emailadres:  

Handtekeningen: 

Ondergetekende verklaart de grondslag van de school te onderschrijven dan wel te respecteren. Ondergetekende 
verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de schoolgids.  

Datum:    .....................................................................    Plaats:  ......................................................... 

Ouder/verzorg 1:.............................................................    Ouder/verzorger 2:    ........................................................ 

U ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving en een link naar onze school app (Parro). Daar kunt u de privacy 
gegevens invullen. Ook vragen wij u een kopie van een officieel document bij te voegen waar het BSN van uw kind op vermeld 
staat. De school mag de kopie van dit document niet bewaren. Indien gewenst mag u het officiële document ook alleen tonen 
aan de directeur op moment van inschrijving.   

Voor vragen over het formulier/medisch protocol kunt u contact opnemen met de directeur van KC CBS De Heidevlinder, 
Alette Muis mailadres: a.muis@trefonderwijs.nl. 
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