
Gegevens leerling 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Achternaam Eerste nationaliteit

Voornaam/namen Tweede nationaliteit

Roepnaam Burgerservicenummer

Geboortedatum Gezinssituatie:

Geboorteplaats Eénoudergezin

Geboorteland Aantal kinderen in 
gezin

Geslacht Plaats in gezin

Datum in Nederland Broer/zus op school ja                       nee

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2

Achternaam

Voorletter(s)

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Telefoon (mobiel)

Werktelefoon

Burgerlijke staat

Relatie tot leerling

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Adres afwijkend van kind

Emailadres
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INSCHRIJFFORMULIER 



Onderwijs 
Onderstaande gegevens verwerken wij om van uw kind een goed beeld te krijgen van eerder genoten 
opvang/onderwijs. 

Medische gegevens 

ja / nee naam van de instelling

Voorschoolse voorziening/opvang

Voor/vroegschoolse educatie (VVE) deelname

Indien ja, extra dagdelen (+datum vanaf/tot)

Zijn er bijzonderheden m.b.t. de ontwikkeling van uw 
kind die mogelijk extra aandacht en ondersteuning 
vragen in het onderwijs (bijv. een arrangement?)

Zijn er observaties en/of onderzoeksgegevens over 
uw kind?

Afkomstig van andere school

Indien ja, naam andere school

Indien ja, plaats andere school

Indien ja, gaat naar school vanaf datum:

Indien ja, schoolloopbaan (1-2-3-4-5-6-7-8)

Huisarts: Medicijngebruik ja                       nee

Telefoonnummer huisarts Indien ja, welke?

Noodnummers 
Wie mogen we bellen 
indien ouder(s)/verzorgers 
niet bereikbaar zijn? Allergieën ja                       nee

Noodnummer 1: Indien ja, welke?

Naam 1:

Noodnummer 2:

Naam 2:
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Bijzonderheden gezinssituatie 
Onderstaande gegevens verwerken we om een goed beeld te krijgen van uw gezinssituatie. 

Culturele achtergrond 

IKC Titus Brandsma is een katholieke basisschool. Onderstaande gegevens verwerken we om een goed 
beeld te krijgen van de achtergrond van onze leerlingen. U bent niet verplicht deze gegevens in te 
vullen. 

Verklaring 

Hierbij verklaren de ouder(s)/verzorger(s) dat: 

Bijzonderheden gezin

Godsdienst

Gedoopt ja                       nee

Culturele achtergrond

- Ze op de hoogte zijn dat er een schoolgids is, waarin de werkwijze van de school beschreven staat (in te zien via 
www.titusbrandsma.nl);

- Ze de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven/respecteren;

- Vernoemd kind niet ingeschreven heeft gestaan bij een andere school in de periode zes maanden voor de datum van de eerste 
schooldag (tenzij aangegeven onder het kopje Onderwijs)

- Ze op de hoogte zijn van de klachtenregeling

- De gegevens op dit inschrijfformulier en het intakeformulier volledig zijn en naar waarheid ingevuld;

- Ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aanleggen van een 
leerlingdossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school;

- Ze akkoord gaan met het invoeren van naam en leeftijd in de door school gebruikte leerlingsoftware en het aanvragen van een 
Google Education-account
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http://www.titusbrandsma.nl


Ondergetekenden 

Definitieve inschrijving 

De definitieve inschrijving vindt plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt;  

• als (indien van toepassing) het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf  
of het onderwijskundig rapport van de andere basisschool / instelling afgegeven/opgestuurd is  
aan de directie van de basisschool;  

• alle gegevens betreffende het kind en de ouder(s)/verzorger(s) op het (voorlopig) inschrijf- en  
intakeformulier zijn ingevuld;  

• zowel de ouder(s) /verzorger(s) als de directeur van de school het inschrijfformulier hebben  
ondertekend.  

De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, binnen een periode van tien 
weken na de eerste schooldag, indien: 

• de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen;  

• de school niet aan een eventuele specifieke onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen;  

• aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan;  

Indien de gegevens niet naar waarheid zijn ingevuld behoudt de directeur zich het recht voor de leerling 
van school te verwijderen. 

De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor: 

• de directie, IB’er, groepsleerkracht en administatie van de school;  

• de inspectie van het onderwijs;  

• de rijksaccountant van het ministerie van OCW.  

• Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene verordering 
gegevensbescherming (AVG). 

- verlenen de directie en/of de interne begeleider(s) van de school toestemming om contact op te nemen met 
deskundigen en instanties om inlichtingen op te vragen. Deze inlichtingen betreffen alleen die aspecten die voor 
school van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling;

- verlenen toestemming aan de toeleverende instantie om de gevraagde informatie te verstrekken. Deze informatie 
zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.

Namens 1e ouder/verzorger/voogd Namens 2e ouder/verzorger/voogd

Datum: Datum:

Handtekening: Handtekening:
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