Inschrijfformulier OBS Twickel

Deel A

In te vullen door schooladministratie
.

Nr.:……………………………
Inschr. dat.:………………

Gegevens van de leerling:
Achternaam leerling:
Voornamen leerling:
Roepnaam:

Geslacht:  m /  v

Adres:

Geb.datum:

Postcode +woonplaats:

Tel.n.r:

Geboorteplaats + -land:

Nationaliteit:

Sofi-nummer leerling:
Kopie bewijsstuk:
(Kleur het hokje bij wat van
toepassing is)






a. kopie eigen identiteitskaart kind
b. kopie eigen paspoort kind
c. kopie uittreksel bevolkingsregister met sofinummer
d. kopie document Kennisgeving Sofinummer van de belastingdienst.

Naam en geboortedatum
andere kinderen van het
gezin:
School herkomst + adres:
Groep waarin uw kind zat:
Naam + tel.nr. huisarts:

Ondergetekende verklaart dat ………………………………………………………..(naam en voornaam van de leerling)
de afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet op een andere school
stond ingeschreven. (alleen invullen bij kinderen die 4 jaar worden.)
 dat een kopie bewijsstuk van het sofinummer van de leerling is ingeleverd bij inschrijving.


Plaats…………………………………………………………….

Datum:…………………………………………………………..

Naam ouder / verzorger / voogd 1

Naam ouder / verzorger / voogd 2

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

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

Op de achterkant van dit formulier kunt u gegevens invullen m.b.t. waarschuwingsadressen en andere
bijzonderheden. (bijv. medicijngebruik, allergieën e.d.)

Waarschuwingsadressen:
Tel Nr:

Overige bijzonderheden:

Bedrijf

Vragen naar:

Inschrijfformulier OBS Twickel

Deel B

Gegevens leerling:
Naam + voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:

m/v

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Gegevens van de ouders / verzorgers:
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam en voorletters:
Geslacht / Geboortedatum:

 m /  v Geb:

Geboorteland/Nationaliteit:

 m /  v Geb:
/

/

/

/

Adres:(indien anders dan kind)
Postcode en woonplaats:
Telefoon / mob. nr.:
Emailadres:
Huidig beroep:

Hoogst genoten vorm van
onderwijs.



basisonderwijs / (v)so-zmlk

 basisonderwijs / (v)so-zmlk



lbo / vbo,
praktijkonderwijs, vmbo (basis-/
kaderberoepsgerichte leerweg )
lts, leao, lhno, ambachtsschool,
huishoudschool, technische
school

 lbo / vbo,
praktijkonderwijs, vmbo (basis-/
kaderberoepsgerichte leerweg )
lts, leao, lhno, ambachtsschool,
huishoudschool, technische
school



vmbo gemengde/theoretische
leerweg
mavo, mulo, mms, hbs, havo ,
vwo, mbo, hbo, w.o.

 vmbo gemengde/theoretische
leerweg
mavo, mulo, mms, hbs, havo ,
vwo, mbo, hbo, w.o.

(hokje zwart maken en
opleiding omcirkelen)

Einddiploma behaald?

 ja

 nee

 ja

 nee

In welk jaar?

Diploma gehaald in …………………..

Diploma gehaald in …………………..

Indien nee: gedurende
hoeveel leerjaren is de
opleiding gevolgd?

……… jaar

……… jaar

Plaats/land waar het
diploma is gehaald:
Naam van de school waar
de opleiding is gehaald:

Overige gegevens:
Is er sprake van een eenoudergezin?

 ja

 nee

Verblijft leerling in een internaat of pleeggezin en is één van de ouders werkzaam
in het schippersbedrijf?

 ja

 nee

Zijn de ouders werkzaam in het circus- of kermisbedrijf?

 ja

 nee

Woont (of heeft) tenminste één van beide ouders in een woonwagen (gewoond)?

 ja

 nee

Behoort het kind tot de Molukse bevolkingsgroep?

 ja

 nee

Is één van de ouders erkend als vluchteling?

 ja

 nee

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat er mee akkoord dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Plaats:…………………………………………………………..

Datum:……………………………………………………………

Naam ouder / verzorger / voogd 1

Naam ouder / verzorger / voogd 2

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Handtekening:

Handtekening:

