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Inschrijfformulier 
Algemeen 
 
Datum inschrijving   ____________________________________________ 
 
Inschrijving door (in te vullen door school) ____________________________________________ 
 
Geboortena(a)m(en) van uw kind  ____________________________________________ 
 
Roepnaam    _________________________________ M / V 
 
Achternaam    ____________________________________________ 
 
Adres     ____________________________________________ 
 
     ____________________________________________ 
 
Geboortedatum    ____________________________________________ 
 
Eerste schooldag    ____________________________________________ 
 
Geboorteplaats en land   ____________________________________________ 
 
Nationaliteit    ____________________________________________ 
 
BSN-nummer    ____________________________________________ 
 
Voorletters /Achternaam  ouders / verzorgers  
Moeder     ____________________________________________ 
 
Vader     ____________________________________________ 
 
Adres     ____________________________________________ 

       
      ____________________________________________ 
 
 Indien van toepassing 2

e
 adres  ____________________________________________ 

       
      ____________________________________________ 
 
 E-mailadres moeder   ____________________________________________ 
 
 E-mailadres vader   ____________________________________________ 
 
 
 Telefoonnummer  

Moeder     ____________________________________________ 
 
Vader     ____________________________________________ 
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Thuis     ____________________________________________ 
 
     
 Geboorteplaats/ Geboorteland     

Moeder     ____________________________________________ 
 
Vader     ____________________________________________ 
 
Hoogst genoten opleiding ouders/ verzorgers (waarvan het diploma behaald is)  
Moeder     LBO / MBO / HBO / WO 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Vader     LBO / MBO / HBO / WO 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Beroep ouders / verzorgers   
Moeder     ____________________________________________ 
 
Vader     ____________________________________________ 
 
Noodnummer telefoon werk / familie /  
Buren / oppas    ____________________________________________ 

 
Geloofsovertuiging   ____________________________________________ 

  
 Huisarts     ____________________________________________ 
 
 Adres huisarts    ____________________________________________ 
 
 Telefoonnummer huisarts   ____________________________________________ 
 

Kopie van het identiteitsbewijs  ja, bijgesloten / nee, volgt nog 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Gezinsgegevens 
Burgelijke staat ouders     gehuwd / samenwonend  / gescheiden / alleenstaand

 (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Kind woonachtig bij    vader / moeder / beiden 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Gezinssamenstelling   Broertjes ______________ Leeftijd _______________ 

 
     Zusjes      ______________ Leeftijd _______________ 
 
Welke plaats heeft uw kind in het gezin oudste/jongste/middelste  
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
  
De volgende vragen alleen invullen bij scheiding:  
Is er sprake van bezoekregeling   ja / nee 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
       
Voogdij   vader / moeder 
Deelt u het ouderschap met een andere partner          ja / nee 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
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Bij ondertoezichtstelling 
wie is de gezinsvoogd   ____________________________________________ 
 
Bij welke instantie   ____________________________________________ 

 
 Eventuele bijzonderheden   ____________________________________________ 
 
 

Schoolgegevens 
Naam vorige school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal     

      ____________________________________________ 
 
Adres vorige school   ____________________________________________ 

   
Telefoonnummer   ____________________________________________ 
 
Naam leerkracht    ____________________________________________ 
 
 

Hierbij verklaren wij bereid te zijn tot betaling van de jaarlijkse ouderbijdrage en de extra bijdrage voor het 
kamp en de schoolreis zoals in de schoolgids vermeld.   
Wij stemmen in met de schoolregels en geven hierbij Vesterhavet tevens toestemming contact op te nemen 
met de eventuele vorige school voor het opvragen van didactische informatie en in geval van twijfel voor het 
afnemen van een aanvullende toets. 
Tevens verklaren ondergetekenden dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee akkoord dat de 
opleidingsgegevens gecontroleerd kunnen worden.  
 
Wij geven wel/geen toestemming voor publicatie van foto’s 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 
 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Handtekening ouders / verzorgers  Handtekening inschrijver Vesterhavet 
 
 
 
Naam voluit geschreven:    Naam voluit geschreven: 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
 
Naam voluit geschreven:  
 
  
____________________________________ 
 
 
 
 
Datum  …………/……..20….   Datum  ………/………20…… 


