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Basisschool St.Odulfus
Slegersstraat 2a
5706 AX Helmond
Tel: 0492-523701
E-mail: info@odulfusschool.nl
www.odulfusschool.nl

Om uw zoon / dochter* in te kunnen schrijven op onze school, vragen wij u de volgende gegevens zo
volledig mogelijk in te vullen.

INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam leerling
Voorna(a)m(en) leerling
Roepnaam leerling
Andere naam hanteren

L
E
E
R
L
I
N
G

Nee / ja*, namelijk

Geboortedatum leerling
Geboorteplaats leerling
Sofinummer / BSN**
Gezindte leerling
Eerste nationaliteit leerling
Tweede nationaliteit leerling
Land van herkomst leerling
t.b.v. CFI

Datum in Nederland leerling
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
VVE deelname

Nee / ja*, namelijk

(programma)

Adres leerling
Postcode / Woonplaats
Telefoon privé

Geheim ja / nee*

Telefoon mobiel

Geheim ja / nee*

Is ingeschreven geweest bij

Nee / ja*, namelijk (naam school)

een andere school
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Huisarts
Adres
Telefoon
Nee / ja* namelijk,

Heeft uw kind allergieën of
producten die hij/zij niet mag?
Tandarts
Adres
Telefoon

Indien afkomstig van andere school
Naam school
Adres
Postcode / plaats
Telefoon
Komt uit groep
Gezinssamenstelling
Broertjes en zusjes
Naam + geboortedatum

Aantal:

Plaats in het gezin:

Naam

Geboortedatum

Opmerkingen /
bijzonderheden

ONTWIKKELINGSVERLOOP VAN UW KIND
Wilt u hieronder aangeven of er sprake is, of is geweest van bijzonderheden die van belang kunnen
zijn bij de ontwikkeling van uw kind: Denk hierbij aan bijv. spelen (concentratie / zelfstandigheid)
taalontwikkeling (woordenschat) gedrag (overactief, probleemgedrag) lichamelijke ontwikkeling
(motoriek, gezichtsvermogen, problemen bij de geboorte) allergieën of medicijngebruik
Toelichting:
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Tevens verzoeken wij u aan te geven, in verband met ontwikkelingsverloop van uw kind, of uw kind
onder behandeling is (of is geweest) van bijv. arts / specialist / therapeut.
Toelichting:

Achternaam

(Bij moeder meisjesnaam)

Voorletters
Geslacht

V
E
R
Z
R
G
E
R
1

Relatie tot het kind

M/V*
Vader / moeder / anders nl.

Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald

Ja, in

(kalenderjaar)

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen opleiding

Naam en plaats van de school
Adres verzorger 1
Postcode / Woonplaats
Telefoon privé

Geheim ja / nee

Telefoon mobiel

Geheim ja / nee

E-mail
Burgerlijke staat

gehuwd / samenwonend / gescheiden / ongehuwd / hertrouwd /
anders namelijk,

Door school in te vullen:

Opleidingscategorie weging
0 basisonderwijs of v()so – zmlk
0 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
0 overige vo of hoger
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(Bij moeder meisjesnaam)

Achternaam
Voorletters
Geslacht

V
E
R
Z
R
G
E
R
2

Relatie tot het kind

M/V*
Vader / moeder / anders nl.*

Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Hoogst genoten opleiding
Diploma behaald

Ja, in

(kalenderjaar)

Indien nee, aantal jaren onderwijs binnen opleiding

Naam en plaats van de school
Adres verzorger 2
Postcode / Woonplaats
Telefoon privé

Geheim ja / nee

Telefoon mobiel

Geheim ja / nee

E-mail
Burgerlijke staat

gehuwd / samenwonend / gescheiden / ongehuwd / hertrouwd /
anders namelijk,

Door school in te vullen:

Opleidingscategorie weging
0 basisonderwijs of v()so – zmlk
0 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
0 overige vo of hoger

A
A
N
V
U
L

Indien ouders gescheiden zijn

Jaar van de scheiding:

Betreft het een eenoudergezin?

Ja / Nee*

Ouderlijk gezag ligt bij

Beide ouders / Vader / Moeder*

Het kind heeft contact met

Beide ouders / Vader / Moeder*

In geval van nood extra telefoonnummers (niet die van ouders)
Tel.nr.

Van:

Tel.nr.

Van:

Tel.nr.

Van:
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L
I
N
G

Heeft het kind al eerder bezocht:

Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf*

Aantal dagen per week:
Naam Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal*
Overige opmerkingen / Bijzonderheden

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Sofinummer, Burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal hetzelfde. Het nummer van uw kind kunt op een aantal
documenten vinden namelijk,
Het Paspoort of identiteitsbewijs van uw kind
Het uitschrijfbewijs van de vorige school van uw kind
Het geboortebewijs van uw kind
Een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt
Het is dus niet nodig een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan te vragen. De zorgpas kan niet gebruikt
worden voor inschrijving van uw kind, want dit document wordt niet door de overheid uitgegeven.
Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking
heeft. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt van
anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.
Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor±
De directie en teamleden van school
De inspectie van het onderwijs
De rijks account van het ministerie van OCW
Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Hierbij verklaren de ouders dat:
 zij er zorg voor dragen dat voor de inschrijvingsdatum alle relevante gegevens
over het kind bij de school bekend zijn *1
 zij akkoord gaan met het publiceren van foto’s/beeldmateriaal van hun zoon/dochter op
onze website ja/nee
 zij medewerking zullen verlenen bij mogelijke onderzoeken en vervolgstappen
en hulp accepteren en meewerken met hulpverlenende instanties ten bate van hun kind
 dit formulier naar waarheid is ingevuld
*1 . indien de gegevens niet tijdig voorhanden zijn, kan het kind hooguit als gastleerling worden ingeschreven. Definitieve plaatsing volgt
altijd pas nadat alle relevante gegevens bekeken zijn.

Handtekening ouders / verzorgers:

Datum ………………………………………………..
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