
Inschrijfformulier leerling

Deze gegevens in laten vullen door de school

Startdatum op deze school Groep Broertje/zusje van

Startdatum basisonderwijs Gastleerling

BSN

Roepnaam

Voorna(a)m(en)

Voorvoegsel(s)

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Persoonsgegevens leerling

Postcode

Adres

Huisnummer Toev.

Woonplaats

Gemeente

Adres geheim?

Bereikbaarheid

Adresgegevens leerling

Tel.: Omschr.: Geheim

Tel.: Omschr.: Geheim

Tel.: Omschr.: Geheim

Tel.: Omschr.: Geheim

Emailadres verzorger 1

Emailadres verzorger 2

Geboortegegevens leerling

Geboorteplaats

Geboorteland

Onderwijs in LvH 
sinds

In Nederland 
sinds

Onderwijs in Ned. 
sinds

Nationaliteit 1

Nationaliteit 2

Asielzoeker

Vluchteling

Overige 
vreemdeling

Gezinssituatie

Gezinssituatie

Thuistaal

Naam voorschool/KDV 
(doorhalen wat niet van 
toepassing is)

Adres

Telefoonnummer

Medische informatie

Huisarts

Telefoonnummer arts

Opmerkingen

Inschrijfformulier leerling

Voorschoolse historie

Nationaliteit leerling

ja nee

ja nee

m v

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee



Voornaam

Voorletter(s)

Voorvoegsel(s)

Achternaam

Relatie tot kind

Geslacht

Geboorteland

Geboortedatum

Persoonsgegevens ouder/verzorger/voogd 1

Postcode

Straatnaam

Huisnummer Toev.

Plaatsnaam

Land

Vluchtelingen- 
status

Wettelijk verte-
genwoordiger

Voornaam

Voorletter(s)

Voorvoegsel(s)

Achternaam

Relatie tot kind

Geslacht

Geboorteland

Geboortedatum

Persoonsgegevens ouder/verzorger/voogd 2

Postcode

Straatnaam

Huisnummer Toev.

Plaatsnaam

Land

Vluchtelingen- 
status

Wettelijk verte-
genwoordiger

School van herkomst

Naam school

Adresgegevens

Brinnummer

Noodzakelijk informatie t.b.v. regeling aanvraag bijzondere bekostiging en/of NNCA leerlingen

Controleren geldig identiteitsbewijs/document en hieronder vastleggen dat dit is gebeurd. Er worden GEEN kopieën gemaakt van deze 
documenten. Hierbij controleer je: het geboorteland van de verzorger(s), datum in NL sinds en eventuele verblijfstatus (deze gegevens 
heb je al ingevuld op dit formulier).

Welk identiteitsbewijs?

Documentnummer ID

Datum controle

Gezien door

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat ingeschreven bij een andere school.

Datum

Plaats

Handtekening

Inschrijfformulier leerling

Datum

Plaats

Handtekening

ouder 1 verzorger 1 voogd 1 ouder 2 verzorger 2 voogd 2

m v

m v

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
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