
 
 

 
 

Inschrijfformulier 
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand 

 
Aanmelding voor (naam school):  _____________________ 
 
Algemene gegevens 
 
Achternaam kind: __________________  Burgerservicenummer (BSN):_____________ 
 
Voorna(a)m(en) :  __________________  Gezindte:  _________________ 
 
Roepnaam:    __________________  1e Nationaliteit:  _________________ 
 
Geslacht:       Jongen / Meisje   2e Nationaliteit:  _________________ 
 
Geboortedatum: __________________  Geboorteplaats: _________________  
 
Land van Herkomst: __________________ 
 
Opleidingscategorie verzorger 1: 1. Basisonderwijs of (V)SO ZMLK 
(omcirkel)    2. LBO, VBO , PRO of VMBO B/K 
     3. Overig Voortgezet Onderwijs en hoger 
 
Opleidingscategorie verzorger 2: 1. Basisonderwijs of (V)SO ZMLK 
(omcirkel)    2. LBO, VBO , PRO of VMBO B/K 
     3. Overig Voortgezet Onderwijs en hoger 
 
Personalia verzorger 1     Personalia verzorger 2 
 
Achternaam: ___________________   Achternaam: _____________________ 
 
Voorletters: ___________________   Voorletters: _____________________ 
 
Geb. datum: ___________________   Geb. datum: _____________________ 
 
Geb. plaats: ___________________   Geb. plaats: _____________________ 
 
Beroep:  ___________________   Beroep:  _____________________ 
 
Opleiding: ___________________   Opleiding: _____________________ 
 
Mobiel nr: ___________________   Mobiel nr: _____________________ 
 
Burg. Staat: ___________________   Burg. Staat: _____________________ 
 
E-mail:  ___________________   E-mail:  _____________________ 
 
Land van       Land van  
Herkomst ___________________   Herkomst: _____________________ 
 
Adresgegevens      Gezinsgegevens 
 
Postcode:  _____________  Aantal kinderen in het gezin: ________ 
 
Straatnaam + nr.: _____________  Plaats in het gezin:  ________ 
 
Telefoonnummer: _____________  Thuistaal:   ________ 
 
Noodcontactpersoon + tel nr.:    Huisarts:   ________ 
________________________________ 
       Verz. Maatschappij + polisnr.:  
       __________________________________ 



 
 

 
 

 
 

Inschrijvingsverklaring 
 
Aanmelding en inschrijving voor groep:    __________________________  
 
Datum aanmelding en ondertekening:    __________________________ 
 
Ons / mijn kind heeft wel / niet een peuterspeelzaal/ kinderopvang bezocht. 
Indien wel: naam van de  
 
peuterspeelzaal/kinderopvang:     __________________________ 
 
Ons / mijn kind heeft wel / niet eerder een school voor basisonderwijs bezocht. Indien wel school- 
 
gegevens invullen: 
 
Naam school: ___________________  Adres:  __________________________ 
 
Postcode: ___________________  Plaats:  __________________________ 
 
Telefoon: ___________________  Brincode: __________________________ 
 
Afkomstig uit  groep: _____________ Groepsleerkracht: ____________________ 
 
Uitgeschr. Per:  _____________       
   
 

Meegekregen gegevens:   ◊ Onderwijskundig rapport 

 
Informatie leerling 
 
a. Weet u of uw kind uitgesproken links- of rechtshandig is ? _______________________________ 
 
b. Zijn er bijzonderheden (bijv. zindelijkheid, astma, buisjes in de oren, allergie, ingrijpende operatie,  
    brildragend, gedrag)? ____________________________________________________________ 
 
c. Zijn er verder bijzonderheden die voor de school van belang zijn, te denken valt aan contacten met  
    instanties, bijv. Dimence (Riagg), Bureau Jeugdzorg, Logopedie, Fysiotherapie, Audiologisch  
    centrum, Specialistische arts, Jeugdgezondheidszorg e.d.________________________________ 

 
Wet  Persoonsregistratie 
 
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier / inschrijvingsverklaring gaat u ermee akkoord, dat 
op school gegevens over uw kind bewaard worden en voor intern gebruik beschikbaar zijn. 
 
Zodra de school externe deskundigen voor onderzoeken moet raadplegen, zal een vertegenwoor- 
diger van de school u daarvoor toestemming vragen. 
 
Als ouder ben ik voldoende op de hoogte gesteld over de grondslag en doelstelling van de school 
d.m.v. de schoolgids en/of een kennismakingsgesprek en ik respecteer de grondslag. 
 
Daarnaast geef ik wel/geen toestemming voor publicatie van foto’s/filmpjes van mijn kind op de 
website/social media van de school.  
 
Ondertekening 
 
Naam _____________________________  Handtekening: ________________________ 
 
Datum: ____________________________ 
 
 



 
 

 
 

 
 
Dit document is toegevoegd aan het aanmeldingsformulier i.v.m. nieuwe wetgeving januari 2015. 
 
 

Deel 1: Algemene gegevens 

 

Bent u de enige ouder? O ja / 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  

O 1 -  (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  

      -  (v)so-zmlk  

 

O 2 -  praktijkonderwijs/ LWOO  

-  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  

 

O 3  -  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  

 

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  

O 1 -  (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  

- (v)so-zmlk  

 

O 2 -  praktijkonderwijs/ LWOO  

      -  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  



 
 

 
 

 

O 3 -  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  

 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt 

opgenomen in de leerling administratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden 

gecontroleerd. 

 

 

                          Verzorger/ ouder 1                               Verzorger / ouder 2 

 

 

Datum:            …………………………….                     …………………………………. 

 

 

 

Naam:              ……………………………                      …………………………………. 

  

 

 

Handtekening: ……………………………                      …………………………………. 

 


