
 

Inschrijfformulier 

                                                
    
 Raadhuisstraat 3   5126 CK   Gilze   0161-455838 

Directie: info.wildschut@tangent.nl 
Secretaresse: ingrid.vanbeurden@tangent.nl 

Persoonlijke gegevens van het kind 

Roepnaam:                                                                                                                                                   M / V 

Voornamen voluit: 

Achternaam: 

Geboortedatum:  Geboorteplaats: 

Geboorteland: Nationaliteit: 

Straat + huisnummer: 

 

Postcode: 
 
Woonplaats: 

Broers (+ geb. datum):  

Zussen (+ geb. datum):  

BSN: 

Telefoonnummer: 

School/Psz/Kdv van herkomst + plaats: 

 

Medische gegevens 

Huisarts: 

Ziektekostenverzekering: 

Medicatie: Allergieën:  

 

Zorgplicht 
De school van uw voorkeur heeft de zorgplicht. Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden of dat 
een andere school meer passend is. De andere scholen ondernemen daarom geen actie in het kader van de zorgplicht. 

Is uw kind ook op andere scholen aangemeld of bent u voornemens dit te gaan doen?    Ja/Nee 
Zo ja, bij welke school / scholen? 
1e Keuze:  
2e Keuze: 
 

 

Passend onderwijs 
Gezien de wet op passend onderwijs is het van belang dat de school in een zo vroeg mogelijk stadium zicht heeft op de 
onderwijsbehoefte van uw kind. Hiervoor is het belangrijk om op voorhand al op de hoogte te zijn van opvallende zaken 
t.a.v. gezondheid, gedrag en/of (leer)ontwikkeling bij uw kind. 

Zijn er bij uw kind opvallende zaken t.a.v. gedrag of leerontwikkeling?                                       Ja/Nee 
Zo ja, welke? 

Is er aanleiding voor school om contact op te nemen met bv. logopedist, fysiotherapeut, 
peuterspeelzaal etc. i.v.m. problemen in de ontwikkeling?                                                             Ja/Nee 
Zo ja, met wie? 
 
 

mailto:info.wildschut@tangent.nl
mailto:ingrid.vanbeurden@tangent.nl


 
Gegevens 
 

 
Ouder-verzorger 1 

 
Ouder-verzorger 2 

Achternaam:   

Roepnaam:   

Voorletters:   

Relatie tot leerling:   

Geboortedatum:   

Geboorteplaats:   

Geboorteland:   

Nationaliteit:   

Straat + huisnummer: 

 

  

Postcode:   

Woonplaats:   

Telefoonnummer:   

Mobiele nummer:   

Emailadres: 

 

  

Werkgever:   

Telefoonnummer werk:   

Burgerlijke staat:   

Bij onbereikbaarheid ouders of verzorgers contact opnemen met: 
 
Naam:                                                                                 Telefoonnummer: 

 

Verklaring 
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat hun kind niet ingeschreven staat bij een andere school.  
Tevens verklaren zij, dat de in dit formulier vermelde gegevens juist zijn.  
Door het ondertekenen van dit formulier gaan de ouders akkoord met observaties in de klas t.b.v. verfijning van 
de onderwijsbehoeften. Ook gaan ze akkoord met het nemen van foto’s bij activiteiten voor intern gebruik. 

Handtekening ouder-verzorger 1 

 

Datum: 

Handtekening ouder-verzorger 2 

 

Datum: 

 


