
Dorpsstraat 57, 5556 VL Borkel en Schaft 

1 Inschrijfformulier OBS Servatius 

 
 

Leerlinggegevens: 
Voornamen: Achternaam: 
Roepnaam: Geslacht: 

Adres: Postcode: 
Woonplaats: Telefoonnummer: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Religie: Burgerservicenummer: 

Nationaliteit:  

Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht? 
Ja/nee* 
Zo ja, welk kinderdagverblijf heeft uw kind 
bezocht?  
 
Heeft uw kind een VVE-indicatie? Ja/nee* 
(VVE staat voor ‘Voor- en vroegschoolse 
educatie’) 

 

Is uw kind ingeschreven geweest bij een 
andere school?  Ja/nee*   
Zo ja, welke basisschool? 
 
In welke groep? 

 

Kopie identiteitsbewijs: 
Graag een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind toevoegen als bijlage. 

Gegevens ouders/verzorgers: 
 Personalia van ouder/verzorger 1 Personalia van ouder/verzorger 2 

Achternaam:   
Voornamen:   

Geboortedatum:    

Geslacht:   
Geboorteland:   

Nationaliteit:   
Adres (indien dit afwijkt 
van de gegevens van 
het kind): 

  

Mobiele 
telefoonnummer: 

  

E-mailadres    

Relatie tot het kind:   

Burgerlijke staat:   

Beroep:   

Hoogst genoten 
opleiding: 
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Bereikbaarheid ouders/verzorgers voor OBS Servatius: 
Telefoonnummer thuis: 
 

 

Telefoonnummer werk:  
 

Wie kunnen wij benaderen 
indien u niet bereikbaar bent?: 
Op welk telefoonnummer?: 

 

Medische gegevens van het kind: 
Naam huisarts:  
 

Tel:  

Naam tandarts: 
 

Tel: 

Gebruik van medicijnen ja/nee*  
Zo ja: welke medicijnen worden regelmatig gebruikt?  
 
 
Heeft uw kind bepaalde allergieën waar de school rekening mee moet houden: ja/nee* 
Zo ja: Welke producten mag uw kind niet hebben?  
 
 

Is het kind onder behandeling of heeft het kind begeleiding? Ja/nee* 
Zo ja, graag instelling en reden vermelden.  
 
 

Is er sprake van dyslexie in de familie van het kind? Ja/nee* 
Zo ja, welke relatie heeft deze persoon tot het kind? 
 
Is er een vermoeden van speciale begaafdheid? Ja/nee/onbekend* 
Zo ja, wat voor soort begaafdheid? 
 
Andere bijzonderheden die voor de school belangrijk zijn om te weten: 
 
 
 

Gezin: 
Aantal kinderen gezin  

Plaats van het kind in gezin  
Naam ander(e) kind(eren)  
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Ondertekening: 
Door dit formulier te ondertekenen verklaart u dat:  
- Het formulier naar waarheid is ingevuld;  
- De school door u wordt geïnformeerd bij wijzigingen over de thuissituatie of uw bereikbaarheid 
voor OBS Servatius 
 

 Ouder/ verzorger 1:  Ouder/ verzorger 2:  

Datum:   Datum:  

Naam ouder/verzorger:  
 
  

Naam ouder/verzorger:  
  

Handtekening:  
 
 
  

Handtekening:  
  

 

In te vullen door de directie: 
 

Datum plaatsing/inschrijving: 
 
Plaatsing groep: 
 

Paraaf directie:  
 
 
 

Uw kind is officieel inschreven nadat u een bevestiging van de school heeft ontvangen. 
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TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS  
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/ verzorger(s) van:  
  
…...................................................................................  Groep: …........... 
dat persoonsgegevens, zoals beeldmateriaal en NAW * gegevens, gebruikt mogen worden door OBS Servatius. 

 
* NAW: Naam, adres en Woonplaats  
 

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS:  
OVERDRACHT PERSOONSGEGEVENS WAARVOOR OUDER(S)/ VERZORGER(S) TOESTEMMING MOETEN 
GEVEN:  
Meegeven groepslijst met NAW*-gegevens, 
geboortedatum en telefoonnummer van de leerling aan 
derden, zoals bijv. de ouders van de school 

  
O   Toestemming  

  
O Geen toestemming  

Gebruik van foto's en video's van de leerling:  

• In de schoolgids 

• Op de website van school  

• In de nieuwsbrief  

• In dag- week of maandbladen 

 
O   Toestemming  
O   Toestemming  
O   Toestemming  
O   Toestemming  

 
O Geen toestemming  
O Geen toestemming  
O Geen toestemming  
O Geen toestemming  

Gebruik van foto’s op de schoolapp; Dit is een afgesloten 
omgeving waar alleen de schoolgemeenschap toegang tot 
heeft (dus GEEN whats app, facebook oid.)  

O   Toestemming  O Geen toestemming  

Overdracht van NAW- gegevens aan de bibliotheek voor 
het aanmaken van een pas  

O   Toestemming  O Geen toestemming  

Overdracht van NAW- gegevens aan partners zoals bijv. de 
TSO 

O   Toestemming  O Geen toestemming  

Het opvragen van relevante gegevens van de leerling bij 
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of vorige basisschool  

O   Toestemming  O Geen toestemming  

U heeft ieder schooljaar het recht om aanpassingen te doen in de eerder gegeven toestemmingen. 

 

Ouder/ verzorger 1:  Ouder/ verzorger 2:  
Datum:  
 
  

Datum:  

Naam ouder/verzorger:  
 
 
  

Naam ouder/verzorger:  
  

Handtekening:  
 
 
  

Handtekening:  
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