Inschrijfformulier Obs de Dubbele Punt
Koetenburg 14, 1719 AR Aartswoud, tel: 0229-582068 en www.obsddp.nl

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

Man

/

Vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Sofinummer / BSN *
Gezindte / geloof
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
Woonadres straat & nummer
Woonadres postcode/plaats
Woonadres telefoonnummer
Deelname VVE

ja / nee

Zo ja naam VVE programma

Naam vorige school
Adres vorige school
Volgt onderwijs sinds

* toelichting sofinummer / BSN
Het nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
- het paspoort of identiteitskaart van uw kind
- het geboortebewijs van uw kind
- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind
- een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind verstrekt
Het is dus niet nodig een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan te
vragen. De zorgpas kan niet gebruikt worden voor de inschrijving van uw kind, want dit
document is niet door de overheid uitgegeven.
Let op: voeg een kopie van het document waarop het BSN-nummer wordt vermeld toe aan
het inschrijfformulier !

Personalia verzorger 1
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

Man

/

Vrouw

Relatie tot kind

Vader

/

Moeder

/

verzorger

/

pleegouder

Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk
Telefoon mobiel
Burgerlijke staat

Gehuwd

/

ongehuwd

/

samenwonend

/

gescheiden

Email adres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim

Ja

/

Nee

Opleiding gevolgd na de
(speciale) basisschool of school
voor spec. onderwijs

Ja

/

Nee

Heeft u meer dan 2 afgeronde klassen of leerjaren gevolgd van één van de volgende
opleidingen of een daarmee vergelijkbare opleiding? (en daarna mogelijk nog andere
opleidingen gevolgd) (let op: cursussen tellen niet mee)
V.M.B.O.
gemengde of theoretische leerweg
M.A.V.O.
niveau C of D
H.A.V.O.
V.W.O.
W.O.
Overig vergelijkbaar, bijv. M.U.L.O. / H.B.S. of
Een gelijkwaardige buitenlandse opleiding

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

/
/
/
/
/

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

/

Nee

Personalia verzorger 2
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

Man

/

Vrouw

Relatie tot kind

Vader

/

Moeder

/

verzorger

/

pleegouder

Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk
Telefoon mobiel
Burgerlijke staat

Gehuwd

/

ongehuwd

/

samenwonend

/

gescheiden

Email adres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim

Ja

/

Nee

Opleiding gevolgd na de
(speciale) basisschool of school
voor spec. onderwijs

Ja

/

Nee

Heeft u meer dan 2 afgeronde klassen of leerjaren gevolgd van één van de volgende
opleidingen of een daarmee vergelijkbare opleiding? (en daarna mogelijk nog andere
opleidingen gevolgd) (let op: cursussen tellen niet mee)
V.M.B.O.
gemengde of theoretische leerweg
M.A.V.O.
niveau C of D
H.A.V.O.
V.W.O.
W.O.
Overig vergelijkbaar, bijv. M.U.L.O. / H.B.S. of
Een gelijkwaardige buitenlandse opleiding

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

/
/
/
/
/

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

/

Nee

Publiceren van foto- / videomateriaal in nieuwsbrieven en/of op website toegestaan ?
Ja

/

Nee

Eventuele opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Medisch
Naam huisarts
Adres huisarts
Telefoonnummer huisarts
Verzekeringsmaatschappij
ziektekosten
Polisnummer ziektekostenverz.
Medicijnen
Allergie
Producten die kind niet mag

Gezin
Aantal kinderen in gezin
Plaats van kind in gezin
Nood telefoonnummer
(anders dan van ouders, bijv.
Opa/oma, buren, oppas)
Naam nood telefoonnummer

Ondertekening

(naar waarheid ingevuld)

Ondertekening
Naam verzorger 2

Naam verzorger 1
Datum
Datum
Handtekening
Handtekening

(naar waarheid ingevuld)

