








INSCHRIJFFORMULIER 
Degegevensvanditformulierzullenvertrouwelijkwordenbehandeld.Elkeoudermetwettelijkgezagheeftrechtop 
inzageencorrectievanonjuistegegevensvanhetkind.Vooronderdelenwaarvoorutoestemmingheeftgegeven, 
kuntudezealtijdweerintrekkenofwijzigen.Voorverdereinformatieoveruwrechtenverwijzenwenaarde
Privacyverklaringoponzewebsite. 
Onderstaandepersoonsgegevenszijnnoodzakelijkvoordeinschrijvingvanuwkindoponzeschoolendaarmee
voordeuitvoeringvaneenovereenkomst,danwelomtevoldoenaaneenwettelijkeverplichting.De
persoonsgegevenszullenalleenvoordiedoeleindenwordengebruikt. 


Personalialeerling 
Achternaam 



Voorna(a)m(en) 



Roepnaam 



Geslacht 

□m
 eisje□
 jongen 

Geboortedatum 



Geboorteplaats 



Burgerservicenummer* 



Eersten
 ationaliteit 



Tweeden
 ationaliteit 

indienvantoepassing 

DatuminN
 ederland 

indienafkomstiguithetbuitenland

Straate nh
 uisnummer 



Postcodee nw
 oonplaats 



Geheima dres?
Telefoonnummere n/of
mobieln
 ummer 
Geheimt el.nr? 

□ ja□n
 ee 

□ja□
 n
 ee 

* V oordegegevensuitwisselingmetDienstUitvoeringOnderwijs(DUO)heeftdeschooldezegegevensvandeleerlingnodig 

1 



Gegevensv origo
 nderwijs 
VVEIndicatie 
Zoja,p
 rogramma 

□ja□
 n
 ee 

Naame np
 laatss choolv an
herkomst 



Volgto
 nderwijss inds
(datum) 



Cultureleachtergrond*  
DeleerlingbehoorttotdebevolkingsgroepmeteenMolukseachtergrond. 

□ja□
 n
 ee 

Minimaal1ouder/voogdisgeboreninGriekenland/Italië/voormaligJoegoslavië/
Kaapverdië/Marokko/ Portugal/Spanje/Tunesië/Turkije. 

□ja□
 n
 ee 

Minimaal1vandeouder/voogdisgeborenineenandern
 ietE ngelstaliglandbuiten
Europa,m.u.v. Indonesië 

□ja□
 n
 ee 

Minimaal1ouder/voogdverblijftopgrondvandeVreemdelingenwetinNederland,met □ja□
 n
 ee 
een verblijfsvergunning. 
DecultureleachtergrondisNederlands,Surinaams,Ned.Antillen,ArubaofALLEANDERE □ja□
 n
 ee 
CULTURELE ACHTERGRONDEN,N
 IETH
 IERBOVENGENOEMD. 
*VoordegegevensuitwisselingmetDienstUitvoeringOnderwijs(DUO)endebekostiging heeftdeschooldezegegevensvandeleerlingnodig. 



Personaliao
 uder/verzorger1
  
Achternaam 



Roepnaam 



Voorletters 



Geboortedatum 



Geboorteland 



Geslacht 
Mobieln
 ummer 
Geheimt el.nr? 

□m
 evrouw□
 h
 eer 

□ja□
 n
 ee 

E-mailadres 



Relatiet otk ind 



Wettelijkev erzorger 
Adres 
indiend
 ita fwijkendisv and
 e
leerling 

Geheima dres?
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□ja□
 n
 ee 


□ ja□n
 ee 

Personaliao
 uder/verzorger2
  
Achternaam 



Roepnaam 



Voorletters 



Geboortedatum 



Geboorteland 



Geslacht 
Mobieln
 ummer 
Geheimt el.nr? 

□m
 evrouw□
 h
 eer 

□ja□
 n
 ee 

E-mailadres 



Relatiet otk ind 



Wettelijkev erzorger 
Adres 
indiend
 ita fwijkendisv and
 e
leerling 

Geheima dres?

□ja□
 n
 ee 


□ ja□n
 ee 




NoodnummersW
 iekunnenwebelleningevalvannood? 
1.N
 aam 



1.T elefoonnummer 



2.N
 aam 



2.T elefoonnummer 



3.N
 aam 



3.T elefoonnummer 



4.N
 aam 



4.T elefoonnummer 
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Broer(s)e
 nz us(sen) 
Geeftutoestemmingnamenengeboortedatumsvanbroersenzussenvastteleggen? 

□ja□
 n
 ee 

Geeftutoestemmingdegeboortedatumsvanjongerebroersenzussenvastteleggen?*  □ja□
 n
 ee 




Handtekeningo
 uder 
Naam

g eb.datum 

□Z elfdes chool 

Naam

g eb.datum 

□Z elfdes chool 

Naam

g eb.datum 

□Z elfdes chool 

Naam

g eb.datum 

□Z elfdes chool 

*Wijgebruikendezegeboortedatumsvoordeprognose( teverwachten)aantalleerlingen. 

Extrapersoonsgegevens 
Onderstaandepersoonsgegevenszijnvooronsergbelangrijkomgoedonderwijstekunnengevenenrekeningte
kunnenhoudenmetdepersoonlijkeomstandighedenvanuwkind(eren).Wewillendanookgraag,datuons
toestemminggeeftomdezegegevensvastteleggen.Degegevenszullenalleengebruiktwordenvoor
onderwijsdoeleinden.Ukuntuwtoestemmingaltijdintrekken.Voorbewaartermijnene.a.rechteni.v.m.degegevens,
verwijzenwenaardePrivacyverklaringopdewebsitevanonzeschool. 


Taal 
Geeftutoestemminginformatieoverdetaaldieuthuisspreekt,vastte
leggen? 

□ja□
 n
 ee 

Handtekeningo
 uder 




Welket aalw
 ordte rt huish
 oofdzakelijkg esproken? 



Spreektu
 wk indn
 oge ena nderet aal? 
Zoja,w
 elket aal? 

□ja□
 n
 ee 





Religie 
Wezijneenopenbareschool,respectereniedersgeloofenopvattingen.Wewillenopschoolgraagrekeninghouden 
metdereligievanuwkind,i.v.m.aandachtvoorbijvoorbeeldfeestdagendievoorhem/haarbelangrijkzijnofbij 
traktatiesinschool.Dezepersoonsgegevenszullenalleenwordengebruiktbinnenschoolenvoordegenoemde 
redenen.Hetzijnbijzonderepersoonsgegevens,daarhebbenweuwuitdrukkelijketoestemmingvoornodig.Deze 
toestemmingkuntualtijdweerintrekken.Zonderdezetoestemmingmogenwijdezegegevensnietverwerkenbinnen 
onzeschool. 


Religie 



□ja□
 nee 
Hierbijgeefikuitdrukkelijketoestemmingbovenstaande
informatieoverdereligievanmijn/onskindtegebruiken zodatde
schoolhierrekeningmeekanhoudenbijbijvoorbeeldfeestdagen
dievoorhem/haarbelangrijkzijnbijtraktatiesopschool 
Handtekeningouder 
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Medischeg egevens 
Inhetbelangvandegezondheidvanuwkind,ishetmetnamevooruwkind,maarookvoorons,belangrijkomover
dezeinformatietebeschikken.Deinformatieblijftbinnenschoolenwordtdaaralleengedeeldals hetnoodzakelijkis
i.v.m.degezondheidvanuwkind.Hetzijnbijzonderepersoonsgegevens.Daarhebbenweuw uitdrukkelijke
toestemmingvoornodig.Dezetoestemmingkuntualtijdintrekken.Zonderdezetoestemmingmogenwedeze
gegevensnietverwerkenbinnenonzeschool.VoorverdereinformatieverwijzenweunaardePrivacyverklaringop
onzewebsite. 


Ziekte/Allergieën 



Medicijnen 



Hierbijg eefikt oestemmingb
 ovenstaandem
 edischeg egevenst e
gebruikeni.v.m.d
 eg ezondheido
 p s choolv anm
 ijnk ind 

□ja□
 n
 ee 




Handtekeningo
 uder 


Toestemmingv oorg ebruikf oto'se
 nv ideo'sv anu
 wk ind 
Tijdensfestiviteitenenvieringen,sportdag,schoolreisenz.wordenfoto’senvideo’sgemaakt.Wewillenheelgraag 
rekeninghouden,metuwwensendaarvoor.Wekunnennooithelemaalvoorkomen,daterfoto’swordengemaakt, 
waaruwkindopstaat.Wekunnenwelvoorkomen,datzeopenbaarwordengemaaktmiddelsonderstaandemedia 
vandeschool.VoorverdereinformatieverwijzenwenaarhetSocialMediaprotocolvanonzeschoolende
Privacyverklaringopdewebsite. 


Schoolgids,s choolbrochuree ns choolkalender 

☐T oestemming 
☐G
 eent oestemming 

Opd
 ew
 ebsitev and
 es chool 

☐T oestemming 
☐G
 eent oestemming 

Ind
 e( digitale)n
 ieuwsbrief 

☐T oestemming 
☐G
 eent oestemming 

Ops ocialm
 ediaa ccountsv and
 es chool 

☐T oestemming 
☐G
 eent oestemming 

Foto’se nn
 aamins choolkrant

☐T oestemming 
☐G
 eent oestemming 



Groepsfoto’sinp
 ortfolio’s 
Hetp
 laatsenv ane eng roepsfotow
 aaru
 wk indo
 oko
 ps taatind
 ep
 ortfoliov ane en
medeleerling.


BeeldmateriaalP
 arro 
Des choolm
 agf oto'so
 fv ideo'sv anjek indd
 eleninm
 ededelingene nu
 pdatesa anjoue n
andereo
 udersinjeb
 eslotenP
 arrog roep(en) 

☐T oestemming 
☐G
 eent oestemming 
☐T oestemming 
☐G
 eent oestemming 

Fotoinh
 eta fscheidsboekjeg r.8
 ( schoolkamp) 

☐T oestemming 
☐G
 eent oestemming 

Videobeeldeno
 pd
 vdv ana fscheidsmusical

☐T oestemming 
☐G
 eent oestemming 
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Aanvullingen/opmerkingenoverdeontwikkelingvanuwkind 











Ondergetekende(n)v erklaart/verklarenh
 ierbij



1.Deuitgangspuntenendoelstellingenvandeschoolzoalsomschrevenindeschoolgidsenhetschoolplanterespecteren. 
2.Akkoordtegaanmetdeelnamevanhetkindaanallenormalebezighedenenactiviteitenopschoolzoalsbeschreveninhet
schoolplan,deschoolgidsendejaarplanner.
3.Toestemmingtegeventothetopvragen/doorgevenvanrelevanteleerlinggegevensaandeschoolvanherkomst/de 
schoolvanbestemming,doordedirectieendeleerkrachtenvandeschool. 
4.Hetformuliernaarwaarheidingevuldtehebben. 

Ondertekeningdoorouder(s),verzorger(s):



Voorakkoorddatum 



Plaats 



Handtekeningouder/verzorger1 




Handtekeningouder/verzorger2 





Ondertekeningdoordirectievandeschool: 
Voorakkoorddatum 



Plaats 



Handtekeningdirectieschool 
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