INSCHRIJFFORMULIER

Personalia van het kind:
Roepnaam:
Voornamen:
Achternaam:
Geslacht:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:

M/V

Inschrijfdatum:
Uitschrijfdatum:
Kerkgenootschap:

A.u.b. kopie toevoegen van een door de overheid verstrekt document met daarop vermelding van
BSN van de leerling
Indien niet in Nederland geboren: geboorteland en nationaliteit:
Het kind spreekt thuis Fries / Nederlands / Anders, namelijk:
Personalia van de ouders/verzorgers:
1. Naam en voorletters vader:
Adres:
straatnaam:
postcode:
woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:

b.g.g.

2. Naam en voorletters moeder:
Adres:
straatnaam:
postcode:
woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:

b.g.g.

3. Naam en voorletters voogd/verzorger:
Adres:
straatnaam:
postcode:
woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Verantwoordelijke persoon:

b.g.g.
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Gegevens vorige school
Naam van de school:
Adres en woonplaats:

laatste groep:
gedoubleerd in 1 2 3 4 5 6 7 8

Is het kind getest?
J/N
testonderzoek m.b.t.:
Instantie die het onderzoek heeft verricht:
Datum onderzoek:
Indien de aanmelding een 4-jarige leerling(e) betreft:
Had het kind in de voorliggende periode van 6 maanden onderwijs op een andere school? J / N
Zo ja, naam instelling:
Adres:
Heeft het kind de peuterzaal cq. De kinderopvang bezocht? J / N
Heeft het kind een voorschools programma (VVE) gevolgd? J / N
Zo ja, welk
Gezinssamenstelling
⃝ volledig gezin
⃝ eenoudergezin
plaats van het kind in het gezin: 1ᵉ 2ᵉ 3ᵉ ...ᵉ kind
het kind woont ⃝ thuis ⃝ elders
eventuele opmerkingen:

aantal kinderen: … jongens … meisjes

Verdere gegevens
Naam huisarts:
tel.nr.
Het kind is onder behandeling (geweest) van een specialist:
⃝ kinderarts
⃝ oogarts
⃝ kno-arts
⃝ anders …………………………
Het kind heeft begeleiding van:
⃝ logopedist
⃝ fysiotherapeut
⃝ riagg
⃝ anders …………………………
Gebruikt het kind medicijnen: J / N
Indien ja, voor: ………………………………………..
Heeft het kind een ziekenhuisopname gehad? …………………………………………….
Eventuele opmerkingen:

Uw zoon/dochter is pas officieel ingeschreven op onze school zodra u een bevestiging van inschrijving
van ons hebt ontvangen. Een voorwaarde voor inschrijving is dat het onderwijskundig rapport, indien
uw zoon/dochter van een andere basisschool komt, aanwezig moet zijn.
Bovenstaande gegevens zijn ingevuld door:
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

C.B.S. Eben Haëzer
De Grieën 5, 8536 VH OOSTERZEE
Tel 0514-541950 website : www.ebenhaezer-meilan.nl
e-mail: directeur.ebenhaezer@cbo-meilan.nl

REGISTRATIE van de gegevens van leerlingen is noodzakelijk voor de vaststelling van het gewicht ten
behoeve van de formatie van de school.
In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s). Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de directeur van de school. Ook de achterkant van dit formulier biedt u hierbij
ondersteuning.
Personalia van het kind:
Roepnaam:
Achternaam:
Geslacht:
M/V
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Personalia van de ouders/verzorgers:
Naam ouder/verzorger 1:
Geboortedatum:
Hoogst genoten opleiding
Indien nee: aantal jaren
Diploma behaald J / N
onderwijs:
Naam en plaats van de school waar het diploma is gehaald
Jaar waarin het diploma is gehaald
Naam ouder/verzorger 2:
Geboortedatum:
Hoogst genoten opleiding
Indien nee: aantal jaren
Diploma behaald J / N
onderwijs:
Naam en plaats van de school waar het diploma is gehaald
Jaar waarin het diploma is gehaald

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens
Ouder / verzorger 1
Datum:
Handtekening:

Ouder / verzorger 2
Datum:
Handtekening:
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Voor het bepalen van het gewicht van de leerling worden bij de opleiding van de ouder(s) drie
categorieën onderscheiden:
Categorie 1:
Maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk.
De ouder heeft maximaal basisonderwijs (tot en met het dertiende levensjaar) of (v)so-zmlk gehad.
Categorie 2:
Maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.
De ouder heeft maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
gedaan. Of de ouder heeft maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs gehad. In de praktijk komen hiervoor de
volgende, verouderde, benamingen voor:
- Lager beroepsonderwijs (lbo)
- Lagere agrarische school (las)
- Lagere technische school (lts)
- Lager economisch en administratief onderwijs (leao)
- Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno)
- Ambachtsschool
- Huishoudschool
- Technische school
Categorie 3:
Overig voortgezet onderwijs of hoger.
De ouder heeft een opleiding van drie of vier jaar mavo (c- of d-niveau), drie vier jaar vmbo
gemengde leerweg genoten. Of de ouder heeft meer dan twee jaar havo of vwo gevolgd. Voor het
niveau mavo/havo/vwo kunnen ook de oudere opleidingen gelezen worden: (m)ulo, mms of hbs. Of
de ouder heeft een mbo, hbo of universitaire opleiding gevolgd.

Heeft een van de ouders een opleiding uit categorie 3?
JA

NEE
Heeft een van de ouders een opleiding uit categorie 1?
JA

gewicht
0

NEE

gewicht
1,2

gewicht
0,3
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