
 

Inschrijfformulier 
Personalia 

Achternaam 
 

………………………………. 
BSN (sofi-nummer) 

 

………………………………………… 

Tussenvoegsel(s) 
 

………………………………. 

 
Gezindte 

 

O Protestantse Kerk in Ned.   O Chr. Geref. Kerken    
O Geref. Gemeenten                 O Geref. Gem. in Ned.     
O Hersteld Herv. Kerk                   O Anders, nl.: ……………… 

Voorna(a)m(en) 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

Eerste nationaliteit 
 

………………………………………… 

Tweede nationaliteit 
 

………………………………………… 

Roepnaam 
 

………………………………. 
Culturele achtergrond 

 

………………………………………… 

Geslacht Man / Vrouw Land van herkomst 
 

………………………………………… 

Geboortedatum 
 

………………………………. 
Datum in Nederland 

 

………………………………………… 

Geboorteplaats 
 

………………………………. 

Naam bij afwezigheid 
ouders 

 

………………………………………… 

  Telefoonnummer bij 
afwezigheid ouders 

 

………………………………………… 
 

Land van herkomst vader 
 

…………………………………… 

Land van herkomst 
moeder 

 

……………………………………… 

Opleidingscategorie vader / verzorger 1 
* aankruisen wat toepassing is 
** zie ook de bijlage                Opleiding: ………………………………… 

 Cat 1:  basisonderwijs (v)so - zmlk 
 Cat 2:  lbo / vbo pro of vmbo bbl/kbl 
 Cat 3:  overig v.o. en hoger 

Opleidingscategorie moeder / verzorger 2 
* aankruisen wat toepassing is 
** zie ook de bijlage                Opleiding: ………………………………… 

 Cat 1:  basisonderwijs (v)so - zmlk 
 Cat 2:  lbo / vbo pro of vmbo bbl/kbl 
 Cat 3:  overig v.o. en hoger 

 

Voorgeschiedenis 

V.V.E. programma 
 

……………………………… 
V.V.E. duur 

 

…………………………………… 
 

School van herkomst 

Brinnummer 
 

……………………………… 
Onderwijssoort 

 

…………………………………… 

Naam 
 

……………………………… 
Onderwijs sinds 

 

…………………………………… 

Plaats 
 

……………………………… 

  

…………………………………… 
 

Gezinsgegevens 

Totaal aantal kinderen in 
gezin 

 
……………………………… 

Plaats in gezin 
 

…………………………………… 

Heeft de nieuwe leerling een broer of zus op deze school?  
Zo ja, wat is/zijn de naam/namen? 

 

……………………………………………………………….. 
 

Bijzonderheden 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Voorschool 

Wilt u de nieuwe leerling opgeven voor de Voorschool? Ja / Nee Zo ja, m.i.v. 
 

……… - ……… - …………………… 
 

Huisarts 

Naam 
 
……………………………… 

Plaats 
 

………………………………… 

Adres 
 
……………………………… 

Telefoonnummer 
 

………………………………… 



Personalia vader / verzorger 1         Personalia moeder / verzorger 2 

Achternaam 
 

……………………………… 
Achternaam 

 

………………………………… 

Tussenvoegsel 
 

……………………………… 
Tussenvoegsel 

 

………………………………… 

Voorletter(s) 
 

……………………………… 
Voorletter(s) 

 

………………………………… 

Aanhef  heer / mevrouw Aanhef  
 
heer / mevrouw 
 

Relatie tot leerling 
 
……………………………… 

Relatie tot leerling 
 

………………………………… 

BSN (sofi-nummer) 
 
……………………………… 

BSN (sofi-nummer) 
 

………………………………… 

Geboortedatum 
 
……………………………… 

Geboortedatum 
 

………………………………… 

Geboorteplaats 
 
……………………………… 

Geboorteplaats 
 

………………………………… 

Beroep 
 
……………………………… 

Beroep 
 

………………………………… 

Genoten opleiding 
 
……………………………… 

Genoten opleiding 
 

………………………………… 

Werkzaam bij bedrijf 
 
……………………………… 

Werkzaam bij bedrijf 
 

………………………………… 

Mobielnummer / werk 
 
……………………………… 

Mobielnummer / werk 
 

………………………………… 

Burgerlijke staat 
 
……………………………… 

Burgerlijke staat 
 

………………………………… 

E-mail 
 
……………………………… 

E-mail 
 

………………………………… 

Straat 
 
……………………………… 

Straat 
 

………………………………… 

Plaats 
 
……………………………… 

Plaats 
 

………………………………… 

Postcode 
 
……………………………… 

Postcode 
 

………………………………… 

Huisnummer 
 
……………………………… 

Huisnummer 
 

………………………………… 

Telefoonnummer 
 
……………………………… 

Telefoonnummer 
 

………………………………… 

Geheim ja / nee 
 
Geheim 
 

ja / nee 

 
De ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) geeft/geven toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s in/op: 

- Schoolgids, schoolbrochure of schoolkalender □ wel toestemming  □ geen toestemming 
- Website van de school     □ wel toestemming  □ geen toestemming 
- In de (digitale) nieuwsbrief    □ wel toestemming  □ geen toestemming 
- Op social media accounts / blogs van de school □ wel toestemming  □ geen toestemming 

 
Hierbij verklaart de heer / mevrouw  ………………………………………………………………………………… 
 

1. Dat bovenstaande gegevens juist zijn en dat bovenstaande leerling niet op een andere school ingeschreven 
is. 

2. De grondslag van de school, verwoord in de statuten, te zullen respecteren. Hij / zij onderkent de 
consequenties die dat voor het onderwijs op onze School met de Bijbel De Zaaier heeft. 

 
 
Hedel,  …… – ….… – …………   Handtekening ouder / verzorger: 
 


