
Achternaam 

Tussenvoegsel 

Voornamen 

 

Roepnaam 

Andere naam hanteren   

Zo ja, welke 

Geslacht 

Geboortedatum 

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Datum in Nederland 

Eerste nationaliteit 

Tweede nationaliteit 

Culturele achtergrond (land) 

Thuistaal 

  1*)   BurgerServiceNummer     

Gezindte (geloof) 

2*)   Peuterspeelzaal 

Zo ja naam peuterspeelzaal  

      3*)     VVE deelname   

Zo ja naam VVE programma 

Onderwijs sinds 

   4*)   Datum inschrijving 

Datum 1e schooldag 

Indien afkomstig van andere school 

Naam school van herkomst 

Plaats  school van herkomst 

Land school van herkomst 

Groep / groepsverloop 

HUISARTS EN MEDISCH 

Achternaam huisarts 

Adres 

Woonplaats 

Medicijngebruik 

Ziektes / diëten / allergie 

Producten welke kind niet mag 

 

Speciallisten: Is uw kind onderzocht 

door of onder behandeling (geweest) 

van een externe hulpverlener  

Is er in de familie (indien bekend)  

sprake van: 

 

PERSONALIA LEERLING 

Toelichting 

 
A.U.B. duidelijk en met bloklet-
ters invullen. 
 
1*)   BurgerServiceNummer 
U bent verplicht een kopie van een be-
wijsstuk met het BurgerServiceNummer 
in te leveren, dit is gelijk aan het Sofinum-
mer en bestaat uit 9 cijfers. 
 
Deze kopie mag zijn van: 

Het officiële document verstrekt door 

de overheid/belastingdienst. Bent u dit 
kwijt dan kunt u bij ieder belastingkan-
toor met een publieksbalie een nieuw 
exemplaar krijgen. 

Het eigen paspoort of identiteitskaart 

van de leerling. 

Een uittreksel van de Gemeentelijke 

Basisadministratie. 
 

 
 
2*)   Peuterspeelzaal 
Peuterspeelzaal / kinderdagverblijf e.d. 
 
3*)     VVE deelname  
Voor- en vroegschoolse educatie. 
 
4*)   Datum inschrijving 
Door school in te vullen. 
 
 5*)     Noodnummer 
Voor het geval u niet bereikbaar bent!  
Relatie tot het kind: bijvoorbeeld oma, 
opa, ander familie, buren etc.  
 
6*) 

Hoogst genoten opleiding 

Hieronder staat een lijst met officieel 
erkende opleidingen. 
 

(speciaal) basisonderwijs/lager onder-

wijs (v)so-zmlk. 
 

ibo/vbo, praktijkonderwijs, vmbo basis- 

of kaderberoepsgerichte leerweg, lbo, 

las, lts, leao,lhno, ito, ambachtschool, 

huishoudschool, technische school. 
 

mavo, vmbo gemengde- of theoretische 

leerweg, mbo, mavo, mulo, mms, hbs,  

havo, hbo, vwo, universitaire opleiding.   
 

Geen cursussen  o.i.d. invullen. 

Achternaam 

Voorletters 

Geslacht 

Relatie tot kind (moeder/Vader) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geboorteland 

 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Plaats 

Telefoon thuis 

Geheim 

Telefoon mobiel 

E-mail 

Burgerlijke staat 

     6*)  

Hoogst genoten opleiding 

Diploma behaald 

Datum uitreiking diploma 

Indien nee, aantal jaren on-

derwijs binnen opleiding 

Naam school opleiding 

Plaats 

Land 

Beroep 

Werkzaam bij bedrijf 

Telefoon werk 

In te vullen door school 

Categorie weging 

PERSONALIA  VERZORGER 2 

Achternaam 

Voorletters 

Geslacht 

Relatie tot kind (moeder/vader) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geboorteland 

 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Plaats 

Telefoon thuis 

Geheim 

Telefoon mobiel 

E-mail 

Burgerlijke staat 

     6*) 

Hoogst genoten opleiding 

Diploma behaald 

Datum  uitreiking diploma 

Indien nee, aantal jaren on-

derwijs binnen opleiding 

Naam school opleiding 

Plaats 

Land 

Beroep 

Werkzaam bij bedrijf 

Telefoon werk 

In te vullen door school 

Categorie weging 

PERSONALIA  VERZORGER 1 

___________________________________________

________ 

___________________________________________

___________________________________________

______________ 

Ja / Nee 

____________________ 

M / V 

____] ____] ________] 

___________________________________________

___________________________________________

____] ____] ________] 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________gedoopt J / N 

Ja / Nee 

________________________________________ 

Ja / Nee 

___________________________________________

____] ____] ________] 

____] ____] ________] 

____] ____] ________] 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Ja / Nee. Indien ‘ja’, welke? 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ja / Nee. Indien ‘Ja’, a.u.b. omcirkelen wat van toepassing is: logopedist / fysiotherapeut /  

audiologisch centrum / psycholoog / oogarts / neuroloog / KNO arts / anders,  

namelijk: _______________________________________________________________________ 

a.u.b. omcirkelen wat van toepassing is 

Dyslexie (lezen en spellen)  /  Dyscalculie (rekenen) / Dyspraxie (motoriek) /  ADHD / 

ADD / Hoogbegaafdheid / anders, namelijk_______________________________________ 

———————————————————————————————————————— 

__________________________

______________ 

 M / V 

__________________________ 

____]____] ________]

__________________________ 

__________________________ 

 

__________________________ 

_______________ 

__________________________

__________________________ 

ja / nee 

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

__________________________ 

Ja / Nee 

____] ____] ________] 

 

_________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

cat.  1 / 2 /  3  

__________________________

______________ 

 M / V 

__________________________ 

____]____] ________]

__________________________ 

__________________________ 

 

__________________________ 

_______________ 

__________________________

__________________________ 

ja / nee 

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

__________________________ 

Ja / Nee 

____] ____] ________] 

 

_________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

  cat.  1 / 2 / 3  

Lees eerst de algemene toelichting en verklaringen op de achterzijde van dit formulier. 

GEZIN 
Aantal kinderen gezin 

Plaats van kind in gezin 
      5*)     Noodnummer & naam 

Relatie tot het kind  
 

Eventuele opmerkingen gezin en/of 
familieomstandigheden 

 
VOLLEDIGHEID 

Zijn  er nog zaken die niet gevraagd 
zijn waarvan de school op de hoogte 

moet worden gebracht? Zo ja, dan 
kunt u dat hiernaast beschrijven 

 
IB - Intern Begeleider 

Een gesprek met de IB is gewenst     

 
______ 
______ 
_____________________________      _________________________________________ 
_____________________________ 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Ja / Nee   (a.u.b. omcirkelen)  



Inschrijfformulier / Ouderverklaring 
van 

 
Voornaam / achternaam leerling: ____________   _____________ 
 
             Geboorte datum:  ___]___]______] 
 

INOS , Stichting Katholiek Onderwijs Breda, Postbus 3513, 4800 DM Breda 

ALGEMENE TOELICHTING 
Het inschrijfformulier duidelijk en met blokletters invullen. Het inschrijfformulier volledig en naar 
waarheid invullen, gegevens worden gecontroleerd. Onder ouder(s) worden alle wettelijk- verzor-
gers, voogden of vertegenwoordigers van betreffende leerling verstaan. 
 
OUDERVERKLARING 

De ondergetekenden verzoeken middels  het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de 
vermelde leerling op de school. 

Dat als betreffende leerling als 4-jarige voor het eerst naar school komt, deze leerling niet inge-

schreven staat of heeft gestaan bij een andere school. 

Akkoord te gaan met  het opvragen van informatie bij de vorige school / instelling (b.v. peuters-
peelzaal of kinderdagverblijf. 

Akkoord te gaan met het door de school afnemen van toetsen die in het belang van de leerling 

zijn, voor onderzoeken door externe deskundigen zal vooraf schriftelijk toestemming van de ou-
ders worden gevraagd. 

Akkoord te gaan met de uitgangspunten van de school, inclusief de regels en activiteiten zoals 

die vermeld staan in de schoolgids. 

Dat zolang de leerling ingeschreven staat op de school de ouders automatisch lid zijn van de 
oudervereniging. 

Akkoord te gaan met het maken van foto’s of video-opnames in de klas of tijdens schoolactivitei-

ten. Algemene foto’s kunnen geplaatst worden op de schoolwebsite of nieuwsbrief. 

Een kopie van een bewijsstuk van het BurgerServiceNummer is bijgevoegd. 
 
VERKLARING SCHOOL 

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling-
administratie dat op  zijn kind betrekking heeft. 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage 

voor: 
 * De schooldirectie, eventuele centrale directie. 
 * De door de schooldirectie bevoegde schoolfunctionaris(sen) welke in het belang van de leer-
ling over relevante       gegevens moet(en) beschikken. 
 
WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons 
aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met de volgende instanties / instellingen worden gege-
vens uitgewisseld: 
 

Gemeentelijke overheid (Gemeentelijke Basis Administratie) 

Rijksoverheid ( Dienst Uitvoering Onderwijs) 

Rijksoverheid, IcDW  en/of opleidingsinstelling m.b.t. controle opleiding ouder(s) 

Inspectie basisonderwijs  

G.G.D.-schoolarts: (naam, adres, geboorte datum, groep) 

Secretariaat oudervereniging: (naam, adres, groep) 

Voor-  tussen– en naschoolse opvang, indien van toepassing: (naam, adres, groep) 

School / instelling waarvan leerling afkomstig is. 

Voor eventuele vragen of toelichtingen kunt u contact opnemen met de schoolleiding, Intern begelei-
der, teamcoördinator, of administratie: 076-5419404, info@kievitsloop.nl, www.kievitsloop.nl.  

v
e
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Leerjaar: …….. Groep: …….. ….

In te vullen door school 

‘t Blok 175     4823 JJ  Breda 
tel. 076-5419404 

info@kievitsloop.nl 
www.kievitsloop.nl 

Door ondertekening verklaart u eveneens de bovenstaande algemene toelichtingen en ver-
klaring van de school zorgvuldig te hebben gelezen en hiermede akkoord te gaan . 

ONDERTEKENING - Naar waarheid ingevuld 

Naam verzorger 1 

_______________________________________________ 

Handtekening 

_______________________________________________ 

 

Datum ________________________________________ 

ONDERTEKENING - Naar waarheid ingevuld 

Naam verzorger 2 

_______________________________________________ 

Handtekening 

_______________________________________________ 

 

Datum ________________________________________ 


