Gegevens leerling:
Achternaam:…………………………………………………………………………………...
Voornamen:……………………………………………………………………………………
Roepnaam:…………………………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………
Postcode………………………………….…..Woonplaats:…………………………………
Telefoonnummer(geheim: ja/nee*)…………………………………………………………..........
Geboortedatum:……………………………...Geboorteplaats:…………………………….
Geslacht: M/V*
Burgerservicenummer :.………………………………………………………………………
Kerkelijke gezindte:……………………………………………….……………………………
Land van herkomst:……………………………………………………………………………
Eerste nationaliteit:…………………………..Tweede nationaliteit:………………………..
Datum in Nederland:…………………………………………………………………………..
VVE deelname: ja/nee* (VVE = Voorschoolse, Vroegtijdige Educatie)
Indien ja welk programma:……………………………………………………………………
Naam peuterspeelzaal:……………………………………................................................
Datum eerste schooldag: ……………………………………………………………………
Indien van toepassing: gegevens vorige school
Schoolnaam:……………………………………………………………………………….......
Plaats:…………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………….......
Onderwijs sinds:…………………………………………………………………………........
Leerjaar bij uitstroming:……………………………………………………………………….
Naam groepsleerkracht:………………………………………………………………………
Verklaring
Ondergetekende verklaart dat ………………………………………(naam leerling)
 De afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet op een andere
school stond ingeschreven
 De leerling ook op een andere basisschool is ingeschreven namelijk:
(naam school)………………………………………………………………………
De Wilhelminaschool is mijn eerste / tweede / derde keuze
Voor de gehele schoolperiode van uw kind(eren) wordt eenmalig toestemming
gevraagd voor:
 het maken van foto’s/film opname t.b.v. schoolgerelateerde zaken o.a.
schoolgids, website en excursies.
 opnames bij coaching leerkrachten en Tv-programma’s.
Ondergetekende verklaart akkoord / niet akkoord*.
*Door halen wat niet van toepassing is.

Hier bedoelen wij diegenen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging van de leerling

Gegevens eerste verzorger:

Gegevens tweede verzorger:

(Dit is de verzorger met hetzelfde adres dat genoteerd staat bij
“Gegevens leerling”)

Ook in te vullen als er sprake is van co-ouderschap

Achternaam:………………………………………..
Voorletters:…………………………………….......
Geslacht:……………………………………..........
Eenoudergezin: ja/nee*
Relatie tot het kind: vader/moeder/………………
Geboortedatum:……………………………………
Geboorteplaats:……………………………………
Geboorteland:……………………………………..
Beroep:……………………………………………
Hoogst genoten onderwijs:………………………
Aantal jaar hoogst genoten onderwijs gevolgd:..
Land hoogst genoten onderwijs:…………………
Diploma behaald: ja/nee
Werkzaam bij:....................................................
Mobiele telefoon/werk:……………………………
Burgerlijke staat:…………………………………
E-mailadres:………………………………………

Achternaam:………………………………………..
Voorletters:…………………………………….......
Geslacht:……………………………………..........
Relatie tot het kind: vader/moeder/………………
Geboortedatum:……………………………………
Geboorteplaats:……………………………………
Geboorteland:……………………………………..
Beroep:……………………………………………
Hoogst genoten onderwijs:………………………
Aantal jaar hoogst genoten onderwijs gevolgd:..
Land hoogst genoten onderwijs:…………………
Diploma behaald: ja/nee
Werkzaam bij:....................................................
Mobiele telefoon/werk:……………………………
Burgerlijke staat:…………………………………
E-mailadres1:………………………………………
Adres1:……………..………………………….......
Huisnummer1:………huisnummertoevoeging:..
Postcode1:…………………………………….......
Plaats1:…………………………… .
Telefoon (geheim: ja/nee*) 1.……………………………
1 Alleen invullen als het afwijkt van de gegevens van de eerste
verzorger/leerling.

Totaal aantal kinderen in het gezin:…………….…
Plaats in het gezin:……………………………….
Taal die thuis gevoerd wordt:……………………
Huisarts:……………………………………………
Verzekering ziektekosten:……………………….
Medicijngebruik: ja/nee
Indien ja, welke? …………………………………

Allergie:…………….………………………………
Producten die het kind niet mag:…………….…
………….…………………………………………..
Noodnummer:…………….………………………
Naam noodnummer:…………….………………
Evt. opmerkingen over het gezin:……………….
………….…………………………………………..
………….…………………………………………..
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld,
Naam:……………..……………………….…. Naam:…………………………………….…
Datum:………………………………………... Datum:………………………………………

Handtekening ouder/verzorger/voogd 1 Handtekening ouder/verzorger/voogd 2

*Door halen wat niet van toepassing is.

Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht: In te
vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam: ………………………………………………………………………………………………………… Voorna(a)m(en)
………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum …………………………………………………………..

O

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling

……………………………..

Bent u de enige ouder?

O

m

ja

/

/

Ov
O nee

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling
…………………………………………………………………………………………………………..

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

O2

vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog
voor:
lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch
en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo

O3-

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)

-

mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger
………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

O2

vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: (lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische
school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo

O3-

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)

-

mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de
bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

