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Inschrijfformulier           

Achternaam van het kind 
tussenvoegsel 

 

Voornamen  

Roepnaam  

Geslacht M  /  V                                               

Geboortedatum                                                              Geboorteplaats       

Burgerservice nummer      
*                                                                    

   (van het kind) 

Land van herkomst                                                                                                                                               n.v.t. 

Datum in Nederland                                                                                                                                               n.v.t. 

Eerste nationaliteit                                                     Tweede nationaliteit                                              n.v.t 

Straatnaam en 
huisnummer 

 

Postcode                                                                    Woonplaats  

 
Het kind woont bij  

     Ouder (s)                   Vader (s)                                  Anders nml. 

    Moeder (s)                                 Pleeggezin 

  

Voornaam en 
Achternaam 
(eerste contact persoon) 
 

                                                                                                                 Vader        Moeder                                                            

                                                                                Wettelijk gezag       Ja               nee                                                                                               

Straatnaam en 
huisnummer                                                                                                      (alleen in te vullen indien afwijkend) 

Postcode          Woonplaats                                                                                                           
(alleen in te vullen indien afwijkend)              

                                                                                                             
(alleen in te vullen indien afwijkend) 

Emailadres 
                                                                                                       
 

(huis) Telefoonnummer                                                             Mobile nummer  

Land van herkomst Nationaliteit  

Beroep  

Genoten opleiding  
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Voornaam en 
Achternaam 
(tweede contact persoon) 
 

                                                                                                                 Vader        Moeder                                                            

                                                                                Wettelijk gezag       Ja               nee                                                                                               

Straatnaam en 
huisnummer (alleen in te vullen indien afwijkend)              

Postcode Woonplaats                                                           (alleen 

in te vullen indien afwijkend)                                                   (alleen in te vullen indien afwijkend)              

Emailadres 
                                                                                                       
 

(huis) Telefoonnummer                                                             Mobile nummer  

Land van herkomst Nationaliteit  

Beroep  

Genoten opleiding  

 

Gezinssamenstelling 

 
Bestaat uw gezin uit meerdere kinderen      /      Zo ja  

Naam    Geboortedatum School of kdv/peutergroep 

   

   

   

  

Medische gegevens 

Achternaam huisarts                                                      Telefoonnummer  

Postcode                                                               Woonplaats  

Verzekeringsmaatschappij                                                              Polisnummer  

Allergieën    

Medicijnen   
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Fototoestemming 

 
Hierbij geeft de ouder / verzorger van:         
                                             

Toestemming voor:  
Maken van foto’s                                wel                                               niet 

Maken van video’s                             wel                                                niet   
  

 
 
Plaatsen van foto’s op/in: 
 
 
                               

Website 
Facebook 
 
Nieuwsbrief (op website) 
Schoolgids 
Schoolkalender 
Folders 
Flyers 

O   wel 
O   wel 
 
O   wel 
O   wel 
O   wel 
O   wel 
O   wel 

O   niet 
O   niet 
 
O   niet 
O   niet 
O   niet 
O   niet 
O   niet 

 

Is er bezwaar als de foto's van uw kind wordt gedeeld met de ouders van de klas           O   wel                   O   niet 

 

is er bezwaar als foto's van het kind worden gedeeld met de ouders van de school        O   wel                   O   niet 

 

 
Voorgaande onderwijsinstelling 
 

Was uw kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaand aan de inschrijving op onze school ingeschreven op een andere school of 
instelling voor onderwijs       ja / nee      (Indien ja geantwoord onderstaande invullen) 

School  

Adres  

Postcode/Plaats  

telefoonnummer  

 
 
Hierbij verklaart dat de heer / mevrouw ……………………………………………………………………………. Dat de bovenstaande gegevens  
 
juist zijn en hij / zij akkoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids. 

 

Handtekening eerste ouder / verzorger  
 
 
…………..………………………………………………….  

  
Handtekening tweede ouder / verzorger 
 
 
……………………………………………………………….                                   Plaats…………………………………        Datum……………………………………  
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Algemene Toelichting      
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldingsformulier toelating van de vermelde leerling 
op De Toermalijn. 
 
Verklaring school       
 
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:                                                                         
- de directie en teamleden van de school;                                                                                                                                                                                                                         
- de inspectie van het basisonderwijs;                                                                                                                                                   
- de rijks accountant van het ministerie van OCW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie 
dat op zijn kind betrekking heeft.         
 
 

*Toelichting sofinummer/BSN 
 
Sofinummer, Burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het nummer van uw 
kind kunt u op een aantal documenten vinden:                                                                                                                                                    
-het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind;                                                                                                                                     
-het uitschrijfbewijs van de vorige school van uw kind;                                                                                                                                                         
-het geboortebewijs van uw kind;                                                                                                                                                  
-een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte heeft verstrekt.                                                                   
Let op:   neem een document met het BSN-nummer mee of voeg een kopie toe aan dit inschrijfformulier. 
 
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer 
(BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt 
hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.  


