Inschrijfformulier

Naam kind
Inschrijving voor

[ ] voorschool
[ ] kinderdagopvang
[ ] buitenschoolse opvang
[ ] basisschool

Inschrijfdatum
Directie

-

-

dd-mm-jjjj

Lydia Schuurbiers (locatiedirecteur)

Versie: september 2015

Theo Vaes (clusterdirecteur)
Brinnr. basisschool

04TF

delta -onderwijs

De voorschool en basisschool vallen onder het bestuur
van Delta Onderwijs
De kinderopvang valt onder het bestuur van Stichting
Kinderopvang Oosterhout
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Gegevens kind
Geslacht

jongen / meisje

Roepnaam
Voornamen
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geb. plaats + land
Geboortedatum
Burgerservicenummer: (kopie door overheid uitgegeven document toevoegen)
Telefoon privé

Geheim nummer?

ja / nee

Adres
Postcode

Plaats

Gemeente
Godsdienst

Gedoopt

Nationaliteit

Thuistaal

Noodadressen
Naam noodadres 1

Naam noodadres 2

Telefoon

Telefoon

Relatie tot kind

Relatie tot kind

Naam huisarts
Naam tandarts

Gegevens vorige school: (indien van toepassing)
Naam

Huidige groep

Adres

Leerkracht

Postcode + plaats

Soort school

Gemeente
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ja / nee

Gegevens ouder/verzorger 1
Geslacht

man / vrouw

Gegevens ouder/verzorger 2
Geslacht

Voornaam

Voornaam

Voorletters

Voorletters

Voorvoegsel

Voorvoegsel

Achternaam

Achternaam

Adres

Adres

Gemeente

Gemeente

Vaste tel.

Vaste tel.

Mobiele tel.
Burgerlijke staat

06(gehuwd, ongehuwd, samenwonend e.d.)

Mobiele tel.
Burgerlijke staat

E-mail (in blokletters)

E-mail (in blokletters)

Hoogste opleiding

Hoogste opleiding

Naam school

Naam school

Plaats/land school

Plaats/land school

(langer dan 2 jaar)

Diploma behaald

ja / nee - jaar:

Diploma behaald
Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Geboortedatum

Geboortedatum

Beroep

Beroep

Godsdienst

Godsdienst

Nationaliteit

Nationaliteit

BSN nummer

BSN nummer

Relatie tot kind

Relatie tot kind

Is één van de ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op grond van
artikel 15 van de Vreemdelingenwet?

Samenstelling gezin

06(gehuwd, ongehuwd, samenwonend e.d.)

(langer dan 2 jaar)

Geboorteplaats

•

man / vrouw

broertje / zusje

geboortedatum:

broertje / zusje

geboortedatum:

broertje / zusje

geboortedatum:

broertje / zusje

geboortedatum:

ja / nee - jaar:

ja / nee
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Opvang:
(u kunt, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag)
[ ] Ja, ik wil graag gebruik maken van kinderopvang (dagopvang en/of buitenschoolse opvang)
Een medewerker van Stichting Kinderopvang Oosterhout zal binnenkort contact met u opnemen.

Voorschool (zonder opvang):
Voor de voorschool kunt u hieronder aangeven welke dagdelen voor u echt niet mogelijk zijn:
[ ] Maandagochtend en woensdagmiddag
[ ] Dinsdagochtend en donderdagmiddag
[ ] Woensdagochtend en vrijdagmiddag
[ ] Donderdagochtend en maandagmiddag
[ ] Vrijdagochtend en dinsdagmiddag

Verklaring van inschrijving
•

Voor een vierjarige die voor het eerst naar school gaat geldt, dat de ouders/verzorgers dienen te verklaren dat hun kind
niet op een andere school staat ingeschreven.

Verklaring:
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat:
•

Alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld
(naam kind)

•

niet ingeschreven staat bij een andere school (alleen voor
vierjarigen)

zij toestemming geven foto en/of video opnamen te publiceren (in bijvoorbeeld informatieboekje, schoolgids of op website)
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:
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