Speciale school voor basisonderwijs te Nieuwegein
Geachte ouder(s),verzorger(s),
! Voor de inschrijving van uw kind in ons leerling-administratiesysteem zijn enkele velden verplicht,
deze velden zijn met een # aangegeven!
! Naast deze gegevens verzoeken wij u de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
! De gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
GEGEVENS VAN HET KIND:
achternaam : (officieel) ………………….…………………………………………………………………………#
voornamen : ……………………….. ………………………. ……………………….. ………………………..#
roepnaam

: ……………………….#

geslacht

: m/v #

geb.datum

: ……… - ……… - ………#

geboorteplaats : …………………………#

sofinummer : ……………………….…… #
(kopie bijvoegen van document belastingdienst, paspoort, identiteitsbewijs of van pasje ziektekostenverzekering)#

godsdienst

: ………………………..

eerste nationaliteit: ..................................................#

tweede nationaliteit: .......................................

culturele achtergrond (land): ...................................

land van herkomst: ......................................#.

datum in Nederland: ...........................
adres

: ……………………………………………...#

………………………………………………#

postcode/plaats : ………………. / …………………………..#

……………… / ……….…………………...#

gemeente

: ……………………………………….…….#

………………………………………………#

telefoon
geheimnr.

: (0 ……) …………………………….….…#
: ja/nee#

(0 ……) ……………………………………#

ONDERWIJSGEGEVENS:
Indien uw kind hieraan heeft deelgenomen aan Voor-/Vroegschoolse Educatie (VVE)
Verplicht in te vullen als uw kind hieraan heeft deelgenomen.
VVE deelname: ja/nee #

naam VVE programma: .....................................................# o.a.:

(Kaleidoscoop/Ko Totaal/Piramide/Startblokken/Andere VVE programma/een combinatie van programma’s)

Duur VVE: …………maanden
Indien afkomstig van andere school:#
naam school van herkomst: ..............................................................................................................#
plaats school van herkomst: .............................................................#
onderwijs sinds: ……… - ……… - ………#
type
: basisschool / speciale school voor basisonderwijs (SBO) / school voor S.O. / peuterspeelzaal /
kinderdagverblijf / M.K.D. (doorhalen wat niet van toepassing is)
uit groep
: ……….#
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GEGEVENS VAN DE OUDERS/VERZORGERS:
Ouder/Verzorger 1:

Ouder/Verzorger 2:

naam

: ………………………………………………#

………………………………………………#

voorletters

: ………………………………………………#

………………………………………………#

Wettelijk aansprakelijk: ja/nee *

Wettelijk aansprakelijk: ja/nee *

(indien afwijkend van gegevens kind ook adres/postcode/plaats/tel.nr. invullen)

relatie tot kind

: ………………………………………………#
………………………………………………#

adres

: ……………………………………………...#

………………………………………………#

postcode/plaats : ………………. / …………………………..#

……………… / ……….…………………...#

gemeente

: ……………………………………….…….#

………………………………………………#

telefoon
geheimnr.

: (0 ……) …………………………….….…#
: ja/nee#

(0 ……) ……………………………………#

e-mailadres

: ………………………………………….…#

……………………………………………..#

geb.datum

: ……………………………………………#

…………………………………………..…#

geb.plaats

: ............................................................ #

.............................................................. #

geboorteland
: …………………………….……………. #
……………………………….……………#
Indien één van de ouders of voogden uit een ander land afkomstig is, dient een kopie van het
identiteitsbewijs bijgevoegd te worden.#
nationaliteit
: …………………………….……….…….#
………………………………….…………#
beroep

: ………………………………………………

………………………………………………

burgerlijke staat : ………………………………………………

………………………………………………

telefoon (werk)

: (0 ……) …………………………………….

(0 ……) …………………………………….

telefoon (mobiel) : (06) .........................................................

(06) .........................................................

genoten opleiding:
0 basisonderw.of (v)so-zmlk
0 lbo/vob pro of vmbo bbl/kb
0 overig vo en hoger

0 basisonderw.of (v)so-zmlk
0 lbo/vob pro of vmbo bbl/kb
0 overig vo en hoger

Indien u pleegouder bent en de biologische ouder(s) is/zijn niet afkomstig uit Nederland, graag het land
van herkomst opgeven.
land
: ………………………………………………#
Indien de ouders/verzorgers niet de verantwoordelijkheid dragen voor het kind, wilt u hieronder dan
aangeven welke instantie dit heeft overgenomen? #
naam

: ………………………………………………

adres

: ………………………………………………

postcode/plaats : ………………. / ……………………………
naam contactpersoon: ………………………………………….
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OVERIGE GEZINSGEGEVENS:
GEZINSSAMENSTELLING:
Aantal kinderen gezin: .............
Plaats van kind in gezin: ........
HUISARTS EN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING:
Huisarts#
naam

: ………………………………………

telefoon: (0……) ……………………………

adres

: ………………………………………

postcode/plaats : …………. / …………….......………
Ziektekostenverzekering#
naam

: ………………………………………

adres

: ………………………………………

polisnummer: ……………….

postcode/plaats : ………………. / ……………………
aanvullend verzekerd

: ja / nee *)

W.A.-verzekering

: ja / nee *)

MEDICIJNGEBRUIK:
Gebruikt uw kind medicijnen : ja / nee *)
waarvoor

: ………………………………………

toediening

: per dag

: ja / nee *)

indien ja: welke

: ……………………….

tijd: ……………………..

Producten die kind niet mag: .........................................................................................................................

VERKLARING:
De heer/mevrouw …………………………………………… verklaart hierbij, dat
! de hiervoor vermelde gegevens juist zijn en verklaart tevens akkoord te gaan met de door de
Ouderraad/Medezeggenschapsraad jaarlijks vast te stellen ouderbijdrage.
! toestemming gegeven wordt voor het extern (website, weblog, schoolgids en andere publieke media)
publiceren van beeld- en/of geluidsopnames van hun kind(eren).
plaats

: ……………………………………………

datum

: …… - …… - ……

handtekening: ……………………………………….
(de vader/verzorger/moeder/verzorgster)
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