INSCHRIJFFORMULIER
Zijdewinde 38, 2141 VB Vijfhuizen; telefoon: 023-5881443
(e) saskiadevos@obswaterwolf.nl ; (w) www.obswaterwolf.nl
DEEL A
Gegevens kind:
Achternaam :

BSN(burgerservicenr.) *:

Voornaam /namen : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Roepnaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum : ................................................................................................................................................................................................................................................................

J/M

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
PC / woonplaats :

Mobiel vader :

Telefoon :

Mobiel moeder :

Nationaliteit :

Emailadres :

Geboorteplaats en land :

Naam of namen van andere kinderen in het gezin:
Voornaam :

Geboortedatum :

J/M

Voornaam :

Geboortedatum :

J/M

Voornaam :

Geboortedatum :

J/M

In bijzondere gevallen waarschuwen:
Naam :

Telefoon :

Huisarts :

Telefoon :

Opmerkingen (bijv. gezondheid, testen, allergie):
……………………………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Overige gegevens:
Wanneer komt uw kind op De Waterwolf : ……………………………………………………………………………………………………………….(maand / jaar)
Op welke school zit uw kind nu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
In welke groep zit uw kind nu: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres van de school waar uw kind nu zit : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Door de schooladministratie in te vullen

Inschrijving:

Uitschrijving:
Datum komst :

Uitschrijfdatum:

Komt in groep :

Reden :

Eerste bezoek :

Vertrokken naar :

Kaart gestuurd :

Adres :

Bevestiging inschrijving ouders:

Gemeente :

Bevestiging inschrijving school:

Bewijs uitschrijving :

Bewijs uitschrijving ontvangen

Bewijs inschrijving ontv.

DEEL B
Gegevens ouders / verzorgers
Naam van de leerling:..............................................................................................................................................................
1.Gegevens vader / verzorger:
Naam en voorletter (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboorteland: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationaliteit: …………………………………………………………………………..Vluchelingenstatus:
Hoogst genoten schoolopleiding: ………………………………………………………………………… Di[ploma:

JA /NEE
JA / NEE

Behaald in: ………...

Naam school waar diploma is behaald: ………………………………………………………………………… Plaats/land waar diploma is behaald: ……………………...
Indien geen diploma: …………………………………………..

Aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: ………………....jaar

Beroep: …………………………………………………………………………………………………Telefoon werk:………………….......
Adres (indien anders dan kind): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Gegevens moeder / verzorgster:
Naam en voorletter (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboorteland: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationaliteit: …………………………………………………………………………..Vluchelingenstatus:
Hoogst genoten schoolopleiding: ………………………………………………………………………… Di[ploma:

JA /NEE
JA / NEE

Behaald in: ………...

Naam school waar diploma is behaald: ………………………………………………………………………… Plaats/land waar diploma is behaald: ……………………...
Indien geen diploma: …………………………………………..

Aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: ………………....jaar

Beroep: …………………………………………………………………………………………………Telefoon werk:………………….......
Adres (indien anders dan kind): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Eén oudergezin :

Geeft

ja / nee

u toestemming om foto’s waar uw kind op staat op de website te plaatsen?

JA / NEE

Verklaring:
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers van …………………………………………………………….. dat : hun kind
In de periode van 6 maanden voor haar / zijn verjaardag niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere school voor basisonderwijs
Dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en zij gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.

Plaats ……………………………………….. Datum ………………………………………………
Handtekening(en) voor de juistheid van de op deel A en B vermelde gegevens,

………………………………………..

………………………………………………

*Een kopie van de originele overheidsbrief waar het BSN op vermeld staat of een kopie van de identiteitskaart van het kind aan het inschrijfformulier vast nieten.

