
 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier leerling                                                                                       
Wilt u goed op de spelling van de naam van het kind letten?  De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.  
Dit is belangrijk, omdat de namen in onze leerlingenadministratie daarmee worden vergeleken.   
U kunt dit formulier inleveren aan de Veenweg – Veenweg 1-1 of mailen naar administratie@boerhaave.o2g2.nl 
 

Gezien door de intern begeleider 
 
Datum:  

Alleen invullen door de administratie: 
Datum __ __ 20__ 
Groep __ 
Inschrijving: datum 1e schooldag: __ __ 20__ 
Plaatsing: groep, naam leerkracht:  

 
Persoonsgegevens      Adresgegevens 

Burgerservicenummer1    Straat  

Roepnaam   Huisnummer  

Voornamen   Postcode  

Voorvoegsel   Plaatsnaam  

Achternaam   Gemeente  

Geslacht meisje / jongen  Adres geheim O ja    O nee 

Geboortedatum    

Geboorteplaats   Nationaliteit 1  

Geboorteland   Nationaliteit 2  

 

Overige gegevens : Stond uw kind eerder ingeschreven op een andere school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal ?  

Vorige school, 
kinderdagverblijf of 
peuterspeelzaal 

Naam :  
 
Plaats:  

 Zo ja ,welke groep van de 
basisschool 

 

Heeft u uw kind daar 
uitgeschreven ? 

O ja  O nee  Periode peuterspeelzaal / 
kinderdagverblijf 

Vanaf: 
t/m:  

Mogen de gegevens 
opgevraagd worden ? 

O ja  O nee Deelgenomen aan VVE 
programma 

O ja  O nee 

 

Medicijngebruik   Opmerkingen, bijzonderheden :  

Huisarts   

Telefoonnummer huisarts   

Is uw kind door een instantie 
onderzocht? 

O ja  O nee  

Is het kind ambulant begeleid? O ja  O nee  

Geeft u toestemming om de 
onderzoeksgegevens op te 
vragen? 

O ja  O nee  

Onderwijsarrangement O ja  O nee  

 
Gezinssituatie                   

Eén- oudergezin O ja  O nee  Broertjes , zusjes : roepnamen  
 

Schoolgaand 
Broertje/zusje 

O ja O nee 
 

 Geslacht  

Gezindte   Geboren op  

Thuistaal   

 
 

Bereikbaarheid 

Telefoon 1  Ouders/oppas Geheim O ja  O nee 

Telefoon 2  Ouders/oppas Geheim O ja  O nee 

Telefoon 3  Ouders/oppas Geheim O ja  O nee 

Email  

Email 2  
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Persoonsgegevens verzorger 1 

Voornaam   Straatnaam  

Voorletters   Huisnummer  

Voorvoegsel   Postcode  

Achternaam   Plaatsnaam  

Relatie leerling   Gemeente  

Geboortedatum   Beroep  

Geboorteplaats   Vluchtelingenstatus O ja  O nee 

Geboorteland   Gezindte  

Nationaliteit   Burgerlijke staat  

Telefoon   Geheim O ja  O nee 

Email  
~~  
Persoonsgegevens verzorger 2 

Voornaam   Straatnaam  

Voorletters   Huisnummer  

Voorvoegsel   Postcode  

Achternaam   Plaatsnaam  

Relatie leerling   Gemeente  

Geboortedatum   Beroep  

Geboorteplaats   Vluchtelingenstatus O ja  O nee 

Geboorteland   Gezindte  

Nationaliteit   Burgerlijke staat  

Telefoon   Geheim O ja  O nee 

Email  
 
 

Toestemming  gebruik beeldmateriaal – Graag aankruisen waarvoor u toestemming geeft. 

Beeldmateriaal mag door de Boerhaaveschool gebruikt 
worden: 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

☐ in de (online) schoolgids en / of schoolbrochure Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school 
en de onderwijs mogelijkheden. Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt 
voor PR-doeleinden van de school. 

☐ op de openbare website van school Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, 
het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals 
schoolreisjes, schoolfeesten, etc. 

☐ op het besloten deel van de website van de school (ouder 
/ leerling portaal) 

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals 
schoolreisjes, excursie, schoolfeesten, etc. in MIJNSCHOOL. 

☐ in de (digitale) nieuwsbrief Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om 
de school. 

☐ beeldmateriaal stagiaires Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor de ontwikkeling en scholing van 
stagiaires. 

☐ schoolfoto’s  In opdracht van school worden foto’s van leerlingen gemaakt. Ouders worden in 
de gelegenheid gesteld deze foto’s te kopen. Schoolfoto’s worden getoond 
middels een portaal. 

Apps die door de Boerhaaveschool gebruikt worden: Apps worden gebruikt voor de volgende doelen 

☐ Onderwijsinhoudelijke apps Apps die ondersteunen zijn in de les, oefensoftware en om te leren 
programmeren. 

Ouder /verzorger acht het van belang dat het kind naast het regulier onderwijs deelneemt aan verzorgende activiteiten 
die de school i.s.m. de ouderraad organiseert, de ouder is bereid de daaraan verbonden kosten jaarlijks aan de 
ouderraad/ school te voldoen. 

☐ ja 
 
☐ nee 

 

Ouderverklaring2 

O Ouder 1  O Verzorger 1  O Voogd 1 O Ouder 2  O Verzorger 2  O Voogd 2 

Datum  Datum   
 
Plaats 

  
Plaats 

  

 
Handtekening 

  
Handtekening 

  

1  Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen: 

 Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt is, of 

 Een paspoort van het kind, of 

 Eigen identiteitskaart van het kind, of 

 Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (vraag wel naar een document waar ook het sofinummer/Burgerservicenummer (BSN) op staat), 
of 

 Kopie van de zorgpas (mits daarop het sofinummer/BSN staat genoteerd). 
Mocht u niet (meer) beschikken over het sofinummer/BSN  van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Zij geven u dan een afschrift 
van het juiste sofinummer/BSN. 
2 Deze ouderverklaring moet ondertekend worden door beide ouders. Wat als u eventueel gescheiden bent? 

 Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen 

 In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. 

 Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat ingeschreven bij een andere school. 


