
 

                                         

Paraaf vader:  Paraaf moeder: 
 

Samen, uitdagend en sprankelend   

 

Inschrijfformulier bs Schepelweyen : 

Voornamen en achternaam leerling: …………………………………………………………………………………………………… 

Straat: ……………………………....………………………………………………………………..Postcode:……………………………… 

Plaats: …………………………………………..………………………………....................................................................... 

Telefoonnummer: ……………………………….……………………………………………………………………..Geheim: ja/nee 

Uitwijknummer : (te bellen in geval van nood) ……………………………………………………………………………………. 

Gezinssamenstelling/plaats in kinderrij:  ( v=vader, m=moeder, z=zoon, d=dochter)       

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

Gezindte / Geloof: ……………………………………………………............................................................................. 

Huisarts: ……………………………………………………………………………..Tel. nr. huisarts:…………………………............ 

Datum van inschrijving:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam en adres van de school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar de leerling voordien was 

ingeschreven:  

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

 

Ondergetekende verklaart, dat ……………………………………………………………(naam en voornaam leerling)  

de afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet op een andere  basisschool stond 

ingeschreven. 

 

Gegevens leerling:  

Achternaam en voornamen leerling: …………………………………………………………………………………………………… 
Roepnaam leerling: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geslacht:  jongen O 
     meisje O 
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboorteplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboorteland: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nationaliteit: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
BSN nr:…………………………………….……………………………………………………………………… (kopie toevoegen aub) 
 
Gegevens vader :    
  
Achternaam en voorletters: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geb.datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

  



 

                                         

Paraaf vader:  Paraaf moeder: 
 

Samen, uitdagend en sprankelend   

 
 
Opleiding:  Aantal genoten jaren:    Diploma behaald: 
 
Basisonderwijs  O  ………………………………….      
Praktijkschool   O ………………………………….     ja/nee 
VMBO basis O ………………………………….     ja/nee 
VMBO kader O ………………………………….     ja/nee 
VMBO  G & T O ………………………………….     ja/nee 
HAVO  O ………………………………….     ja/nee 
VWO  O ………………………………….     ja/nee 
Beroepsonderwijs: 
MBO  O ………………………………….     ja/nee 
HBO  O ………………………………….     ja/nee 
WO  O ………………………………….     ja/nee 
 
Naam en land van de  school waar het diploma behaald is: …………….………………………………………………….. 
Beroep: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboorteland: ………………………………………………………….Nationaliteit: ……………………………………………………. 
Burg. Staat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indien gescheiden:   wel /niet  ouderlijk gezag. 
Gezinssamenstelling: 
Eénoudergezin   O 
Co-ouderschap   O  
Samengesteld gezin O 
    
Gegevens moeder: 

Achternaam en voorletters: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geb.datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opleiding:  Aantal genoten jaren:    Diploma behaald: 

 

Basisonderwijs  O  ………………………………….      

Praktijkschool   O ………………………………….     ja/nee 

VMBO basis O ………………………………….     ja/nee 

VMBO kader O ………………………………….     ja/nee 

VMBO  G & T O ………………………………….     ja/nee 

HAVO  O ………………………………….     ja/nee 

VWO  O ………………………………….     ja/nee 

 

 

 



 

                                         

Paraaf vader:  Paraaf moeder: 
 

Samen, uitdagend en sprankelend   

 

 

Beroepsonderwijs: 

MBO  O ………………………………….     ja/nee 

HBO  O ………………………………….     ja/nee 

WO  O ………………………………….     ja/nee 

 

Naam en land van de  school waar het diploma behaald is: …………….………………………………………………….. 

Beroep: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboorteland: ………………………………………………………….Nationaliteit:……………………………………………………. 

Burg. Staat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indien gescheiden:   wel /niet  ouderlijk gezag. 

Gezinssamenstelling: 

Eénoudergezin   O 

Co-ouderschap   O  

Samengesteld gezin O 

  

Door ondertekening van dit inschrijfformulier, verklaren de ouders/verzorgers het volgende:   

*de grondslag en de doelstellingen van de school te respecteren,  

*dat zij geen bezwaar hebben om leerlingnaam/adres/telefoonnummer en geboortedatum te    

  vermelden in klassenlijsten/schoolkalender, die jaarlijks mee naar huis gaan, 

*toestemming te verlenen voor het plaatsen van schoolfoto`s en video-opnames op/in onze   

  website/schoolgids/facebookpagina. 

*toestemming te geven om video-opname te maken voor schoolgebruik, 

*bekend te zijn met het feit dat geldelijke bijdrage(n), die hem/haar zullen worden gevraagd   

  voor activiteiten die door school of ouderraad worden georganiseerd, vrijwillig is, 

*toestemming te geven om informatie in te winnen bij peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of   

  andere basisschool, 

*dat onvolledige informatieverstrekking aanleiding kan geven tot het niet toelaten of achteraf   

  verwijderen van uw kind, dit uiteraard in het belang van het onderwijs en van uw kind,  

*dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.   

 

Naam ouder:                                           Naam ouder:  

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

Handtekening :                                       Handtekening: 

               

Datum: …………………………………..                                                          Datum: ………………………………………     

 



 

                                         

Paraaf vader:  Paraaf moeder: 
 

Samen, uitdagend en sprankelend   

 

Naam leerling: …………………………………………………………………….. 

Als school willen wij graag zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling 

en behoeften van uw kind. Vandaar dat wij u vragen het onderstaande in te vullen. 

Zijn er bijzonderheden t.a.v. : 

 

     Levensgeschiedenis:  
Hoe was het kind als baby en peuter. Hoe gaat het om met broertjes en zusjes. 

Bijzondere gebeurtenissen ( denk aan geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, scheiding ouders, verhuizing, sterfgeval)  

Is er sprake van ( of een vermoeden van ) een handicap? 

Is ( of was) het kind onder behandeling van een specialist? Zo ja, bij wie, hoe lang en mbt welke problematiek? 

Bijzonderheden ivm eten, snoepen, drinken, medicijnen. 

Is uw kind zindelijk? Of wanneer verwacht u dat het zindelijk zal zijn? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ontwikkelingsgegevens:  
 
 
       Hoe is de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind  ( zelf aan- en uitkleden, naar het toilet gaan, spelen    
       binnen en buitenshuis)  
       Wat maakt het kind boos, angstig, teruggetrokken? Hoe gaat u hier zelf mee om? 
       Hoe gaat het kind om met andere kinderen en volwassenen? Wat zijn favoriete spelactiviteiten van het kind (     
       zowel binnen als buiten)  
       Wat zijn uw verwachtingen mbt uw kind in de kleutergroep? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

Paraaf vader:  Paraaf moeder: 
 

Samen, uitdagend en sprankelend   

 

Taalontwikkeling: 

       Zijn ( of waren) er problemen mbt spraak-taalontwikkeling? 
Is ( of  was) er sprake van gehoorproblemen? Is het kind verstaanbaar voor derden? 

Heeft het kind logopedie gehad? Zo ja, bij wie, hoe lang en mbt welke problematiek?  

Welke is de thuistaal? 

 

 

 

 

 

 
 
   Motorische ontwikkeling:  
     Zijn er bijzonderheden mbt motorische ontwikkeling ? ( zitten, staan, kruipen, ( trap)lopen, kruipen, fietsen, steppen etc) 
     Heeft het kind fysiotherapie gehad? Zo ja, bij wie, hoe lang en mbt welke problematiek? 

 

 

 

 

 

 

 
Aandachtspunten:  

 
 Zijn er nog zaken waar u zorg over heeft/ die u onder onze aandacht wilt brengen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

                                         

Paraaf vader:  Paraaf moeder: 
 

Samen, uitdagend en sprankelend   

 
    
Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal:  
       Heeft het kind een kinderdagverblijf/      
       peuterspeelzaal bezocht. Zo ja, welke en hoe lang. 

Welk beeld is door de leidster van het kind geschetst? 

Zorgt u ervoor dat de basisschool een schriftelijk verslag ontvangt van het kinderdagverblijf/ de peuterspeelzaal.         Ja / 

nee          

Verleent u hierbij toestemming aan de school om, indien nodig, overleg te hebben met het kinderdagverblijf/  

de peuterspeelzaal.                                                                                                                                                            Ja / nee          

 

 

 

 

 

 

 

  


