INSCHRIJFFORMULIER Jhr. W. Versluijsschool
Onderstaande informatie van de leerling en de ouders zal vertrouwelijk worden
behandeld!

Gegevens leerling:
Leerlingnummer:
……………… (in te vullen door de school!)
Achternaam:
……………………………………………………….
Doopna(a)m(en):
……………………………………………………….
Roepnaam:
……………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………….
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………….
Telefoonnummer:
……………………………………………………….
Tweede telefoonnummer*:……………………………………………………….
Mobiel telefoonnummer: ………………………………………...(noodnummer)
Mailadres:
……………………………………………………….
Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Geslacht:

❑

jongen

❑

❑

ja

❑

nee

meisje

Geboortedatum:
……………………………………………………….
Geboorteplaats:
……………………………………………………….
Geboorteland:
……………………………………………………….
Nationaliteit:
……………………………………………………….
BSN-nummer**:
……………………………………………………….
** Graag een kopie van het document waarop het sofi-nummer vermeld staat meesturen.
Kerkgenootschap:
……………………………………………………….
Huisarts:
……………………………………………………….
Bijzonderheden (zoals bijv. ziekte, dieet, allergie, gezicht/gehoor):
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Is uw zoon of dochter onder behandeling geweest van specialist, logopedist
enz.?:
……………………………………………………………………………………….
Datum van inschrijving (eerste schooldag):
de school!)

……………… (in te vullen door

Stond de leerling de afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving
ingeschreven op een andere school?
Zo ja, waar? (naam en adres school invullen)

❑

ja

❑

nee

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Wordt de leerling voor het eerst ingeschreven?

❑

ja

❑

nee

* In bepaalde gevallen (ziekte/ongeval) is het belangrijk dat de school contact heeft met
het thuisfront. Wilt u daarom achter ‘tweede telefoonnummer’ het telefoonnummer invullen
van de persoon die, bij uw afwezigheid, uw kind opvangt (bijv. buurvrouw, opa/oma).

z.o.z.

Gegevens ouder(s)/verzorger(s):
Naam en voorletters vader/verzorger:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Beroep:
Naam hoogst genoten opleiding:

……………………………………...
……………………………………...
……………………………………...
……………………………………...
……………………………………...

Diploma van opleiding gehaald?:

❑

ja

❑

nee

Indien opleiding niet voltooid, aantal leerjaren: ……………………………………...
Kerkgenootschap:
……………………………………...
Burgerlijke staat:
gehuwd/gescheiden/weduwnaar
Naam en voorletters moeder/verzorger:
……………………………………...
Geboortedatum:
……………………………………...
Nationaliteit:
……………………………………...
Beroep:
……………………………………...
Naam hoogst genoten opleiding:
……………………………………...
Diploma van opleiding gehaald?:

❑

ja

❑

nee

Indien opleiding niet voltooid, aantal leerjaren: ……………………………………...
Kerkgenootschap:
……………………………………...
Burgerlijke staat:
gehuwd/gescheiden/weduwe
Adres van ouder(s)/verzorger(s):
……………………………………...
Postcode en woonplaats:
……………………………………...
Telefoonnummer:
……………………………………...
Bent u lid van de schoolvereniging?

❑

ja

❑

nee

Indien u hierboven nee hebt ingevuld:
Wilt u lid worden van de schoolvereniging?:

❑

ja

❑

nee

❑

nee

Wilt u de (vrijwillige) ouderbijdrage
betalen?:

❑

ja

Wilt u hierbij toestemming geven om uw kind
op de foto te zetten (voor schooldoeleinden)?:

❑
❑

nee

ja

Prognosegegevens
Wilt u hieronder de gegevens invullen van de kinderen die in de toekomst naar
onze school hopen te komen?
geboortedatum

roepnaam

doopna(a)m(en)

…-…-……….
…-…-……….

……………………….
……………………….

……………………………………………
……………………………………………

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
naam ouder/verzorger:
handtekening:
………………………………………………..
……………………………...
woonplaats en datum:
……………………………………………………………

