
Inschrijfformulier bs De Lage Weijkens 

Pagina: 1 
 

                                                                                                           

Personalia leerling 
    

Achternaam 
  

Voorna(a)m(en) 
 

Roepnaam 
  

Geslacht ☐  Meisje ☐  Jongen 

Geboortedatum 
  

Geboorteplaats 
 

Adres 
  

Postcode 
 

Woonplaats 
  

Geheim adres?  ☐  Nee ☐  Ja 

Telefoonnummer 
  

Mobiel nummer 
 

Telefoonnummer geheim? ☐  Nee ☐  Ja Mobiel geheim?  ☐  Nee ☐  Ja 

BSN* 

  

Onderwijsnummer* 

 

Eerste nationaliteit 
  

Tweede nationaliteit ☐  n.v.t. 

Land van herkomst ☐  n.v.t. Datum in Nederland ☐  n.v.t. 

 

Toelichting BSN- en Onderwijsnummer 

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. Bij dit 
formulier dient u een kopie van het identiteitsbewijs van beide ouders/verzorgers en het betreffende kind te voegen. 

 
Medische gegevens 

Persoonlijk polisnummer    

           

      Verzekeringsmaatschappij 
 
      Naam huisarts       Adres 

 

Woonplaats      Telefoonnummer 

 

Medicijnen    ☐ n.v.t.  Allergieën                     ☐ n.v.t.  

  

  



Inschrijfformulier bs De Lage Weijkens 

Pagina: 2 
 

 

Noodnummers 

Naam Telefoonnummer 

 

Naam Telefoonnummer 

 

Naam Telefoonnummer 

 

Naam Telefoonnummer 

 

Gegevens vorig onderwijs 
 

Naam VVE Programma ☐  n.v.t. 

Naam school van herkomst ☐  n.v.t. 

Plaats school van herkomst ☐  n.v.t. 

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj) ☐  n.v.t. 

  

Broers en zussen 
 

Naam ☐  Zelfde school 

Naam ☐  Zelfde school 

Naam ☐  Zelfde school 

Naam ☐  Zelfde school 
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Personalia verzorger 1 

Achternaam  

Voorna(a)m(en)  

Voorletters  

Aanhef  ☐  Mevrouw ☐  Heer 

Relatie tot kind   

Wettelijk verzorger ☐  Nee ☐  Ja 

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Geboorteland   

Burgerlijke staat   

Hoogst genoten opleiding   

Diploma behaald ☐  Nee ☐  Ja 

Beroep   

Werkzaam bij bedrijf   

Telefoon werk   

Telefoon mobiel   

Telefoon thuis   

Telefoon thuis geheim? ☐  Nee ☐  Ja 

E-mail   

Indien afwijkend adres van leerling   

Adres verzorger 1   

Adres   

Postcode   

  Woonplaats   
 

 Personalia verzorger 2 

Achternaam  

Voorna(a)m(en)  

Voorletters  

Aanhef  ☐  Mevrouw ☐  Heer 

Relatie tot kind   

Wettelijk verzorger ☐  Nee ☐  Ja 

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Geboorteland   

Burgerlijke staat   

Hoogst genoten opleiding   

Diploma behaald ☐  Nee ☐  Ja 

Beroep   

Werkzaam bij bedrijf   

Telefoon werk   

Telefoon mobiel   

Telefoon thuis   

Telefoon thuis geheim? ☐  Nee ☐  Ja 

E-mail   

   

Adres verzorger 2   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   
 

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind (zie toelichting) 
 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender ☐  Geen toestemming                  ☐  toestemming ☐ Toestemming 

Op de website van de school ☐    Geen toestemming                ☐  toestemming ☐ Toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief ☐    Geen toestemming                ☐  toestemming ☐ Toestemming 

Op socialmedia accounts van de school ☐    Geen toestemming                ☐  toestemming ☐ Toestemming 
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Opmerkingen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring school 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind. 

Ondertekening verzorger 1 
 

Ondertekening verzorger 2 

Naam Naam 

 

Handtekening                                                                                                        Handtekening 
 

  
Datum  Datum 
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Toelichting: Toestemming publicatie foto’s en video’s  

 

Beste ouder/verzorger,  

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 

tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 

zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade 

kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het 

belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is 

goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter.  

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het 

kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed 

op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op 

internet. 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf 

een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom 

het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de 

stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als 

we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.  

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment 

alsnog toestemming geven.   

Voor meer informatie over privacy verwijzen wij u naar onze website www.delageweijkens.nl 

  

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groet, 

De directie 

  

http://www.delageweijkens.nl/
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Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht*: 

(* Leerlinggewicht wordt bepaald door de opleidingsachtergrond van de ouders) 
 

In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring 

opleiding in Nederland 

Deel 1: Gegevens leerling 

Achternaam: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Voorna(a)m(en) ……………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum               ………………………………………………………… O m / O v 

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ………………………… 

Bent u de enige ouder?                                            O ja / O nee 

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)  

Datum eerste schooldag leerling ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger 

Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
 
……………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum ouder/verzorger ……………………………………………………………………………………….. 

 
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond. 

Categorie  

O 1  - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs 

O 2 

 
- (v)so-zmlk 
 

 - praktijkonderwijs/ LWOO 

       - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:                   

                      lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en  

                      administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,  

                      huishoudschool) 

                    - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo                

                      theoretische leerweg, havo, vwo 

 

O3          - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet 

          onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, 

                  vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) 
 

                - mbo, hbo, wo-opleiding 

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst 

voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur 

tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33. 

Ondertekening 
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Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerling 

administratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 

Naam van ouder/verzorger ……………………………. 

 
Datum …………………………….. 
 

Handtekening …………………………….. 

 

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger 

Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
 
…………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum ouder/verzorger ……………………………………………………………………………………… 

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond. 

Categorie  

O 1  - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs 

O 2 

 -(v)so-zmlk 

 - praktijkonderwijs/ LWOO 

                    - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:                   

                     lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en  

                     administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,  

                     huishoudschool)                

                   - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo                

                     theoretische leerweg, havo, vwo 

 

O 3       - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet 

         onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, 

                vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) 

 

                  - mbo, hbo, wo-opleiding 

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst 

voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur 

tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33. 

Ondertekening 

 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerling 

administratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 

Naam van ouder/verzorger …………………………… 

 

Datum …………………………… 
 

Handtekening ……………………… 
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Bijlage 2 aanvullende gegevens inschrijving:  

Ontwikkelingsverloop van het kind  Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van 
het kind aangeven of er sprake is, of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het te volgen 
onderwijs? 

 

Spelen ( o.a. concentratie/ zelfstandigheid ): Ja/nee* 

Taalontwikkeling ( o.a. woordenschat en momenten van beginnen met praten): Ja/nee* 

Lichamelijke ontwikkeling ( o.a. gezichtsvermogen, gehoor, spraak, motoriek): Ja/nee* 

Contacten met anderen: Ja/nee* 

Allergieën:  Ja/nee* 

Medicijngebruik: Ja/nee* 

KNO arts: Ja/nee/niet meer* 

Psycholoog: Ja/nee/niet meer* 

Logopedist: Ja/nee/niet meer* 

Fysiotherapeut: Ja/nee/niet meer* 

Ambulante begeleiding: Ja/nee/niet meer* 

Andere namelijk: Ja/nee/niet meer* 

Gedrag en sociale vaardigheden: 
Denkt u, dat er voor uw kind op korte termijn speciale zorg nodig is op het gebied van gedrag? 
Zo ja, kunt u dit nader toelichten (hieronder bij toelichting)?  

 
Ja/nee* 

Voorkeur plaatsing bij vriend(in) in de groep 
 
Zo ja, bij: _____________________________ 
 

Ja/nee 

 
 

Toelichting:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De ouders van ………………………….. verklaren bovenstaande naar waarheid ingevuld te hebben. 

 

Handtekening: ……………………………………………….. 


