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INSCHRIJFFORMULIER 

 

Deze gegevens in te laten vullen door de school: 

 

Datum inschrijving:__________________           Groep:______________       

                                                                               Gewicht:________ 
 

 

Sofinummer:  ______________________________ 

Achternaam:  ______________________________ 

Voorvoegsel:   ______________________________ 

Roepnaam:   ______________________________ 

Voornamen:  ______________________________   

 ______________________________    

Geslacht:   M/V 

Geboortedatum:  ______________________________ 

Adres:   ______________________________ 

Postcode + Woonplaats: ______________________________ 

Gemeente:   ______________________________ 

Telefoonnummer:  _________________ Geheim: J/N  

Mobiel nummer:  ______________________________ 

E-mail privé:   ______________________________ 

Nationaliteit:  ______________________________ 

Geboorteplaats:  ______________________________ 

Geboorteland:  ______________________________ 

Geloof:   ______________________________ 

Onderwijs sinds:  ______________________________ 

Van school:   ______________________________ 

Adres vorige school: ______________________________ 

Telefoonnummer:  ______________________________ 

Uit groep:   ______________________________ 

Datum p.w. in Nederland: ______________________________ 

Thuistaal:   ______________________________ 

Voorschoolse opvang:  J/N  

Zo ja, naam en adres: _______________________________ 

 
 



 Verzorger 1 Verzorger 2 

Voorletters + achternaam:   

Adres:   

Postcode + Woonplaats:   

Gemeente:   

Land:   

Burgerlijke staat:   

Telefoon:  

Geheim J/N 

 

Geheim J/N 

Geboortedatum:   

Geboorteland:   

Nationaliteit:   

E-mail privé:   

Telefoon werk:   

Telefoon mobiel:   

Hoogst genoten opleiding:   

Diploma behaald: J/N J/N 

Indien nee, aantal jaren:   

Naam v/d school + plaats:   

Jaar behalen diploma:   

Geloof:   

Beroep:   

Vluchtelingenstatus: J/N J/N 

Relatie tot kind:   

Meest verdien. Verz. J/N J/N 
 

 

Eén-ouder gezin:  J/N 

Extra telefoonnummer ___________________________________________ 

Omschrijving:  ___________________________________________  

Huisarts:   ___________________________________________ 

Zorgverzekeraar:  ___________________________________________ 

W.A. verzekering:  ___________________________________________ 

Medicijngebruik:  J/N  Zo ja, welke:________________________  

Diagnose:   ___________________________________________ 

Opmerkingen:  ___________________________________________

    ___________________________________________ 

 

 

 

 

 



     
1. Oefent één der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij dit 

gedaan en verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat. 

Ja/nee  

2. Leiden de ouders een trekkend bestaan als bedoeld in het Besluit 

trekkende bevolking WBO (Stb.1985,465), anders dan bij vraag 1 

bedoeld wordt. 

Ja/nee 

Is een van de ouders geboren in: 

3. Griekenland, Italië, Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië, 

Marokko, Turkije, Tunesië. 

Ja/nee 

4. Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba. Ja/nee  

5. Een niet-Engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië. Ja/nee 

6. Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep. Ja/nee 

7. Is één der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op grond 

van artikel 15 van de Vreemdelingenwet. 

Ja/nee 

   
Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO 

1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van 

leerling administratie dat op zijn kind betrekking heeft. 

2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag 

gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die 

ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te 

ontvangen. 

 

Ouderverklaring opleiding 

Ouder(s)/verzorger(s) verklaren het formulier naar waarheid ingevuld te hebben 

en gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.  

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

 

Verklaring 

Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat___________________________ 

niet ingeschreven staat bij een andere school. 

 

De heer, mevrouw_______________________________ verklaart, dat de 

hiervoor vermelde gegevens juist zijn.  

 

Emmen, __-__-____ 

In verband met de ouderverklaring dienen beide verzorgers een handtekening te 

zetten. 

 
De vader/verzorger/moeder/verzorgster De vader/verzorger/moeder/verzorgster 

(handtekening verzorger 1)    (handtekening verzorger 2) 

 

____________________    ____________________ 
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Aanvullende gegevens van:_________________________ 
 

Bijzonderheden geboorte zoals; te vroeg geboren / complicaties bij de geboorte 

etc. 

______________________________________________________________  

 

Taalontwikkeling: 

______________________________________________________________  

 

Motorische ontwikkeling: 

______________________________________________________________  

 

Ontwikkeling cognitief: 

______________________________________________________________  

 

Dyslexie: (komt er dyslexie (of een ander lees/taalprobleem) in de familie voor? 

______________________________________________________________  

 

Allergie/ziekte/andere bijzonderheden/contact met instanties, die van belang 

kunnen zijn: 

______________________________________________________________  

 

Zelfstandigheid: (aankleden/wc-gaan etc) 

______________________________________________________________  

 

Ouders zijn wel / niet op de hoogte van: 

 Het Pestprotocol 

 Verplichte deelname schoolarts – logopedie 

 Aanwezigheid ouder (info-avond, contactavond etc.) 

 

Broertje(s)/zusjes(s) op school: ja / nee  

Naam:__________________________________ groep:_________________ 

 

Ouders hebben wel / geen bezwaar tegen foto’s op de website.  
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Overeenkomst tussen o.b.s. “De Bascule” en  
de ouders van:_____________ 

 
Overeenkomst tussen o.b.s. “de Bascule” en de 

ouders van De school heeft in haar schoolgids het 

beleid van de school omschreven.  

De ouders(verzorgers) zijn op de hoogte van de 

inhoud van de schoolgids en steunen de school indien 

nodig bij de uitvoering ervan.  

De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals 

beschreven in het schoolplan en in de schoolgids.  

De ouders(verzorgers) onderschrijven de inhoud en 

uitgangspunten van de schoolgids en het schoolplan.  

De school zorgt voor een ononderbroken leerlijn en 

biedt onderwijs op maat (protocol versnellen en 

verlengen)  

De ouders onderschrijven het protocol versnellen en 

verlengen.  

De school respecteert elke cultuur en 

geloofsovertuiging van de ouders.  

De ouders (verzorgers) respecteren de 

grondbeginselen van de school, zoals beschreven in 

het schoolplan en de schoolgids.  

De school houdt zich aan de leerplichtwet. De 

kinderen krijgen alleen bij bijzondere gelegenheden 

verlof.  

De ouders (verzorgers) vragen voor hun kind tijdig 

bij de directie verlof aan en houden zich aan de 

leerplichtwet.  

De school zorgt ervoor dat de lessen zo lang mogelijk 

doorgaan. Indien nodig treedt de 

vervangingsprocedure in werking.  

De ouders(verzorgers) maken afspraken met 

externe hulpverleners buiten schooltijd.  

De ouders worden tijdig geïnformeerd over zaken die 

de school en de leerlingen betreffen.  

De ouders (verzorgers) lezen de informatie en 

vragen indien nodig om toelichting.  

Bij leer- en/of gedragsproblemen reageert de school 

alert. Het zorgdocument is hierbij uitgangspunt.  

De school informeert de ouders van tevoren over de 

te nemen stappen, het eventuele plan van aanpak en 

evalueert een en ander op vastgestelde tijden.  

In dit kader zijn individueel gemaakte afspraken 

bindend.  

De ouders(verzorgers) onderschrijven de inhoud en 

uitgangspunten van het zorgdocument en verlenen 

toestemming indien nodig het kind op te nemen in een 

zorgtraject. In dit kader zijn individueel gemaakte 

afspraken bindend.  

De school volgt de leerlingen via het 

LeerlingenVolgSysteem en informeert in ieder geval 3 

x per jaar, d.m.v. een rapport, de ouders over de 

vorderingen en het welbevinden van hun kind.  

De ouders tonen belangstelling in de vorderingen van 

hun kind door o.a. op rapportavonden te komen.  

De school gaat vertrouwelijk om met de informatie van 

de ouders.  

De ouders(verzorgers) informeren de school als hun 

kind problemen heeft in de thuissituatie of op 

school.  

De school lost conflicten op. Samen met de ouders 

werkt de school aan een leefbare en veilige school.  

 

De ouders (verzorgers) onderschrijven de 

uitgangspunten van de conflicthantering en werken 

mee aan een leefbare en veilige school.  

De school zorgt voor een toelatingstoets voor het 

voortgezet onderwijs  

De ouders verlenen toestemming indien nodig het 

kind deel te laten nemen aan het LWOO-onderzoek.  

Datum:  

 

 

 

 

Datum:  

 

 

 

Gezien/Akkoord  ouder(s): 

 



 
     

Obs De Bascule   Postadres: 

Sportlaan 85   Postbus 68 

7833 CH Nieuw-Amsterdam 7833 ZH Nieuw-Amsterdam 

Tel: 0591-552042 

 

Verklaring – toestemming tot handelswijze in geval  
de leerling ziek wordt op school 

 

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren 

ziek wordt, zich verwondt of door een insect wordt geprikt. In zo’n geval zal de 

school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door 

hem aangewezen persoon. Een enkele keer komt het voor dat niemand te bereiken 

is. In dat geval zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat 

is bij een “eenvoudige” pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. 

Als u met bovenstaande akkoord bent, vult u dan dit formulier in. 

 

 

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van: 

 

naam leerling:   ______________________________________ 

geboortedatum:   ______________________________________ 

ziekte en/of beperking:  ______________________________________ 

adres:     ______________________________________ 

postcode en plaats:  ______________________________________ 

 

naam ouder(s)/verzorger(s): ______________________________________ 

telefoon thuis:   ______________________________________ 

telefoon werk:   ______________________________________ 

naam huisarts:   ______________________________________ 

telefoon:    ______________________________________ 

naam behandelend specialist: ______________________________________ 

telefoon:    ______________________________________ 

 

Te waarschuwen persoon,  

Indien ouder(s)/verzorger(s) 

Niet te bereiken zijn:  ______________________________________ 

naam:     ______________________________________ 

telefoon thuis:   ______________________________________ 

telefoon werk:   ______________________________________ 
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Verklaring – toestemming tot handelswijze in geval  
de leerling ziek wordt op school 

 

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken: 
 

MEDICIJNEN 

naam:   ________________________________________________ 

 

ONTSMETTINGSMIDDELEN 

naam:   ________________________________________________ 

 

SMEERSELTJES tegen bijv. insectenbeten 

naam:   ________________________________________________ 

 

PLEISTERS 

naam:   ________________________________________________ 

 

OVERIG 

naam:   ________________________________________________ 

 

Ruimte voor zaken 

die hierboven niet genoemd zijn: _____________________________________ 

       _____________________________________ 

 
Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van 
de school? 
Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. 
 

Ondergetekende 

naam:   ________________________________________________ 

ouder/verzorger: ________________________________________________ 

plaats:   ________________________________________________ 

datum:  ________________________________________________ 

 

 

Handtekening: ________________________________________________ 
 


