
 
 

Inschrijfformulier 2e van der Huchtschool 
 

 

Datum:   

Achternaam:   

Voornamen voluit:   

Roepnaam:   

Jongen of meisje:   

Geboortedatum:   

Geboorteplaats:   

Nationaliteit:   

Burgerservicenummer:  

Straat + huisnr:.   

Postcode:   

Plaats:   

Tel.nr.:   

Noodnummer:                                                    van vader/moeder/………………………  

E-mail adres:  

  

Afkomstig van: 0 kinderdagverblijf 

 0 peuterspeelzaal 

 0 basisschool 

Naam:   

Straat + huisnr.:   

Postcode:   

Plaats:   

Tel.nr.:   

 

 

 

 

 

 



Gegevens vader / verzorger 1 Gegevens moeder / verzorger 1 

Achternaam:   Achternaam:   

Voorletters:   Voorletters:   

Geboortedatum:   Geboortedatum:   

Geboorteland:  Geboorteland:  

Nationaliteit:   Nationaliteit:   

Schoolopleiding:   Schoolopleiding:   

Beroep:   Beroep:   
 

Overige gegevens: 

Plaats van het kind in het gezin: 1e, 2e, 3e, 4e, ---------------- kind 

Namen en geboortedata andere kinderen uit het gezin: 

1___________________________  3_____________________________________ 

2___________________________  4_____________________________________ 

N.B.: Eventuele broertjes en zusjes moeten apart worden aangemeld! 

Ondanks de geldende voorrangsregeling verzoeken wij u, i.v.m. de meerjarenplanning, 

dringend om z.s.m. voor deze aanmelding zorg te dragen. 

 

Medische gegevens: 

Huisarts:____________________________Tandarts:__________________ 

Adres:______________________________Adres:____________________ 

Telefoonnummer______________________Telefoonnummer_____________ 

 

Is het kind onder behandeling van een specialist?                 Ja / nee 

Zo ja: 

Het betreft een oog-, neus-, keel- of oorarts of andere specialist waar de school rekening mee 

dient te houden, nl.: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Indien het kind een onderzoek heeft ondergaan m.b.t. schoolrijpheid, taal-, lees- of 

rekenproblemen, dan wel begeleiding (gehad) heeft b.v. van een logopediste, fysiotherapeut, enz., 

dan hieronder de naam van de begeleider of instantie die het onderzoek verricht heeft en de 

datum van het onderzoek vermelden. 

Tevens kunt u overige belangrijke gegevens die voor de school van belang zijn hieronder 

vermelden. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Tevens ondertekenen de ouders/verzorgers dat zij bekend zijn met het feit dat er jaarlijks 

een financiële bijdrage gevraagd wordt, waaruit extra onderwijsactiviteiten worden 

bekostigd, zoals: extra leerkrachten, educatieve excursies, extra taakonderwijs, etc. 

 

Datum:__________________       Handtekening ouder:_______________________ 



Ouderverklaring i.v.m. de nieuwe leerling-weging per 1 augustus 2006 

 

Burgerservicenummer leerling__________________________________________________ 

Is er sprake van een eenoudergezin      □ja  □nee 

 

Gegevens ouder/verzorger/voogd (1)* 

Achternaam ouder (1)_________________________________________________ 

Voorna(a)m(en) van ouder (1)____________________________________________ 

Geboortedatum______________________________Geslacht □m  □v 

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (1)**_________________________ 

Diploma behaald         □ja 

 □nee 

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding_________ 

Naam van de school waar het diploma is gehaald______________________________ 

Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald__________________________ 

Jaar waarin het diploma is gehaald________________________________________ 

 

Gegevens ouder/verzorger/voogd (2)* 

Achternaam ouder (2)_________________________________________________ 

Voorna(a)m(en) van ouder (2)____________________________________________ 

Geboortedatum______________________________Geslacht □m  □v 

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder (2)**_________________________ 

Diploma behaald         □ja 

 □nee 

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding__________ 

Naam van de school waar het diploma is gehaald_______________________________ 

Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald___________________________ 

Jaar waarin het diploma is gehaald_________________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat 
de opleidingsgegevens worden gecontroleerd. 
 

Naam van ouder/verzorger/voogd (1)*  Naam van ouder/verzorger/voogd (2)* 

 

Datum:      datum: 

Handtekening     Handtekening 

 

 

*doorhalen wat niet van toepassing is. 

**Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

 
  

 

 

 

 

 


