Inschrijfformulier
St. Willibrordschool
Phoenixhof 1
8121 XD Olst

Gegevens kind
Achternaam ________________________________ Voorvoegsels ________________
Roepnaam
________________________________ Burgerservicenr. ______________
Voornamen ___________________________________________________________
Geslacht
M/V Geboortedatum ___ - ___ - ____ Geboorteplaats ______________
Geboorteland ________________
Nationaliteit ________________
Adres
___________________________________________________________
Postcode / woonplaats ____________________________________________________
Gemeente
________________________
Telefoon __________________
Emailadres ________________________
Geheim
J/N
Gezindte
________________________
Gedoopt
J/N
Huisarts
________________________
Tandarts ___________________
WA verzekerd J / N
Vorige school / Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf____________________ evt. groep __
Heeft uw kind gebruik gemaakt van VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) J / N
Komt m.i.v. ________________________________________________ in groep __

Gegevens ouders / verzorgers
Vader

Moeder

Naam
Voorletters
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Gezindte
Telefoon werk
Mobiel nummer
Burgerlijke staat
Beroep
Hoogstgenoten opleiding

Meisjesnaam
Voorletters
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Gezindte
Telefoon werk
Mobiel nummer
Burgerlijke staat
Beroep
Hoogstgenoten opleiding

Diploma
J/N
Naam school
Plaats
Adres (indien afwijkend van het kind)

Diploma

J/N

Adres (indien afwijkend van het kind)

Gezinssamenstelling
Eénoudergezin
Plaats van het kind in het gezin
Aantal kinderen
Het kind woont
Ouders werkzaam in het

-

J/N
1e 2e 3e ____ kind
_________
O thuis O elders
O schippersbedrijf O circusbedrijf O kermisbedrijf
O ouder(s) woonwagenbewoner(s)

Is één van de ouders geboren in Griekenland, Italië, Joegoslavië,Spanje,
Portugal, Kaapverdië, Marokko, Turkije, Tunesië.
Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba.
Een niet-engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië.
Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep.
Is één der ouders in Nederland toegelaten als vluchteling op grond van
artikel 15 van de Vreemdelingenwet.

J/
J/
J/
J/

N
N
N
N

J/N

Verdere gegevens
Belangrijk:
Naam
Relatie
Tel. nr.

Naam en telefoonnummer van degene die we, in geval van nood, kunnen bellen
wanneer de ouders / verzorgers niet te bereiken zijn:
___________________________________________________________
familie / oppas / anders n.l _______________________________________
___________________________________________________________

Foto’s op internet: wel/geen bezwaar dat er foto’s van kind (eren) op de internetsite worden
geplaatst.

Opmerkingen die voor de school van belang zijn (karaktereigenschappen o.i.d.):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld!
Medische (voor)
geschiedenis:
Bijzonderheden tijdens
Zwangerschap/geboorte:

Erfelijke bijzonderheden:
(bijv. dyslexie in de familie)
Ziekten/ziekenhuisopnames:

Oog/oorproblemen:

Slaapproblemen:
(veel/weinig slaap)
Zindelijkheid:

Medicijngebruik:
Traumatische ervaringen:

Dieet/Allergie

Motorische ontwikkeling:
Ontwikkeling van kruipen,
staan, lopen, klimmen,
fietsen:

Opvallendheid t.a.v.
beweeglijkheid: rustig,
actief.

Vertoont uw kind een
voorkeur voor links of
rechtshandig

Is uw kind in contact
geweest met een van
onderstaande instanties?
O GGZ
O Gespecialiseerde
Gezinsverzorging
O Logopedie
O Consultatieteam
Vroegsignalering
O Audiologisch centrum
O Fysiotherapie
Anders nl.:……………………………

O Sociaal pedagogische dienst / Praktische pedagogische
Gezinsbegeleiding
O Raad voor de kinderbescherming.
O Maatschappelijk werk
O Artsen
O Jeugdgezondheidszorg
O Psycholoog
O Medisch kinderdagverblijf
O orthopedagoog

Hierbij vragen wij toestemming om (indien nodig) gegevens op te vragen van instanties
waarmee uw kind te maken heeft gehad.
Handtekening ouder(s) / verzorger(s):

Vanuit onze grondslag staat het onderwijsaanbod op school open voor kinderen met of zonder
godsdienstige achtergrond, mits de ouders de uitgangspunten, waarden en de
levensbeschouwelijke identiteit van de school respecteren en akkoord gaan met het gegeven,
dat er niet getornd kan worden aan de grondslag van de school.
Verder stemmen ouders in met het gegeven, dat hun kind aan het godsdienstonderwijs en de
godsdienstige vieringen in schoolverband deelneemt.
De ouders / verzorgers verklaren hierbij dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat
deze leerling(e) niet ingeschreven staat bij – of onderwijs volgt aan een andere basisschool.

Olst, ___________________ ( datum), ___________________________(handtekening)

