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Beste ouder/ verzorger,   

 
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor één van de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Drimmelen. 
Met dit formulier wordt de inschrijving van uw kind geregeld. Wij vragen u goed te letten op de naam 
van uw kind: de naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat komt, omdat 
de namen in onze administratie worden vergeleken in een uitwisseling met de overheid. Het is van 
belang dat u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk invult. 
 
Na inschrijving ontvangt u van ons binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging, U krijgt van de 
betreffende school zo spoedig mogelijk een bevestiging van plaatsing. 
 
Ik wens uw kind en u een prettige en leerzame tijd op één van onze scholen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de scholen van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen, 
 
R. Bos 
Directeur bestuurder 
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INSCHRIJFFORMULIER  STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRIMMELEN    
    
                      
Ondergetekende wil de leerling inschrijven op basisschool:  
(Meerdere keuzes mogelijk) 
 
O  Den Duin  O  De lage weide O  De Stuifhoek 
 
O  De Zeggewijzer O  Zonzeel  O  De Elsenhof 
 
 
 
GEGEVENS VAN DE LEERLING 

Let op: 
Wilt u aan de administratie van de school een kopie van het document met de naam en het BSN 
(Burgerservicenummer) van uw kind tonen. U vindt het BSN-nummer in het paspoort of 
identiteitsbewijs van uw kind (of in het uitschrijvingsbewijs van de vorige school), het geboortebewijs 
of afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt. Een 
zorgpas is niet geldig. Voor niet Nederlandse leerlingen die bij aanmelding nog geen jaar in 
Nederland verblijven is een GBA uittreksel noodzakelijk. 

 
 
Persoonsgegevens 
 

BSN :                  _____________________________________ 

 

Geslacht:   O jongen  O meisje 

Achternaam:    _____________________________________ 

Geboortedatum:   _____________________________________ 

Roepnaam   _____________________________________ 

Voornamen (voluit):   _____________________________________ 

Geplande eerste schooldag:  ____________ - ___________ - ___________ 

 

Adresgegevens 

Straat en huisnummer:   ______________________________________ 

Postcode:   ______________________________________ 

Plaats:     ______________________________________ 

Gemeente:    ______________________________________ 

Adres geheim    O ja    O nee 
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Bereikbaarheid 

Telefoon thuis:   ____________________________  geheim nummer: O  ja O nee 

Mobiel vader:   ____________________________  geheim nummer: O ja O nee 

Mobiel moeder:  ____________________________  geheim nummer: O ja O nee 

Telefoon in geval van nood: ________________________ 

Email vader:   ____________________________  geheim: O  ja O nee 

Email moeder:   ____________________________  geheim: O  ja O nee 

 

Geboortegegevens leerling: 

Geboorteplaats:  _____________________________________________________ 

Geboorteland:   _____________________________________________________ 

Nationaliteit:   _____________________________________________________ 

In Nederland sinds:  _____________________________________________________ 

 

Gezinssituatie 

Is er sprake van een eenoudergezin?  

Of berust de verzorging van het kind bij één ouder?    O ja   O nee 

Bijzondere opmerkingen gezinssituatie: ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Aantal kinderen in het gezin: ______________ jongens, ___________ meisjes (aantallen) 

Plaats van het kind in het gezin: 1e      2e      3e      4e       5e  kind    (omcirkelen) 

Op welke school zitten uw eventuele andere kinderen:   ____________________________ 

 

Godsdienst:       _____________________________________________________ 

Thuistaal:   _____________________________________________________ 
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Voorschoolse geschiedenis 

Heeft uw kind op een peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf gezeten? 

O   Ja  O  Nee   

Zo ja, graag vermelden: 

Naam Peuterspeelzaal:  ______________________________________________________  

Naam Kinderdagverblijf:  ______________________________________________________  

Deelname VVE-programma  O ja    O nee 

Met deze partners wisselen wij zo nodig noodzakelijke kindgegevens uit. 

 

Bijzondere opmerkingen over uw kind 

Zijn er naar uw mening medische of sociaal-emotionele omstandigheden die van belang 

kunnen zijn bij de ontwikkeling van uw kind (bv ziekte, allergieën, ADHD, etc.). Indien ja, wilt u 

dan hieronder die specifieke omstandigheden toelichten. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Medische informatie 

Huisarts:   ______________________________________________________________ 

Adres:   ______________________________________________________________ 

Telefoon:   ______________________________________________________________ 

Medicijngebruik op school: ___________________________________________________________ 

 

Ik wil graag persoonlijk nadere informatie geven     O ja    O nee 

 

Bij aanvang schoolloopbaan 

O De ouders/ verzorgers verklaren hierbij dat de aangemelde leerling niet eerder op een andere 

school is ingeschreven. 
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Gegevens van de vorige school (alleen invullen indien van toepassing) 

Naam school:   _______________________________________________________ 

Straat en huisnummer: _______________________________________________________ 

Postcode + plaats:  _______________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _______________________________________________________ 

Naam groepsleerkracht: _______________________________________________________ 

 

Persoonsgegevens ouder/verzorger 1   Persoonsgegevens ouder/verzorger 2 

Voorletters:   

_____________________________________  _____________________________________ 

Achternaam:   

_____________________________________  _____________________________________ 

Geslacht O Man  O Vrouw  Geslacht O Man  O Vrouw 

Relatie tot het kind:  
O vader   O moeder   O verzorger    O   Voogd  O vader   O moeder   O verzorger    O   Voogd 

Straat en huisnummer:  

_____________________________________  _____________________________________ 

Postcode:   

_____________________________________  _____________________________________ 

Plaats:     

_____________________________________  _____________________________________ 

Gemeente:    

_____________________________________  _____________________________________ 

Plaats:     

_____________________________________  _____________________________________ 

Gemeente:    

_____________________________________  _____________________________________ 

 

Burgerlijke staat:   

O gehuwd  O ongehuwd      O gehuwd  O ongehuwd   

O gescheiden   O samenwonend    O gescheiden   O samenwonend 
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Opleiding 

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.  

Categorie ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger 2 

1 - (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs  

       - (v)so-zmlk 
0 0 

2 - praktijkonderwijs/ LWOO 

       - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg 

(verouderde benamingen komen ook nog voor: lager 

beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere 

technische school, lager economisch en administratief 

onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, 

ambachtsschool,  huishoudschool) niet meer dan 2 

afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde 

leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo  

0 0 

3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een 

andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs 

aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , 

vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, 

havo, vwo 

- mbo, hbo, wo-opleiding  

 

0 0 

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de 

bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op 

werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via 

telefoonnummer: 079 - 323 23 33.  
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Verklaring bij inschrijving en ondertekening 

Door ondertekening van dit formulier verklaart U; 

• Dat u alle gegevens naar waarheid hebt ingevuld 

• Dat u kennis heeft genomen van de identiteit en werkwijze van de school en deze respecteert. 

• Dat uw kind deelneemt aan geplande schoolactiviteiten, tenzij anders overeengekomen met 
de directie 

• Dat uw kind niet op een andere basisschool staat ingeschreven 
 

Ondergetekende geeft toestemming om: 

• De persoonsgegevens van uw kind op te nemen in onze administratie 

• Evt. groepslijsten te verstrekken aan andere ouders / verzorgers waarop de naam van de 

leerlingen van de groep vermeld staan. 

• De vordering van uw kind op te nemen in het leerlingendossier 

• Relevante leerling gegevens door te geven aan school gerelateerde instanties. Uiteraard 

alleen indien daartoe aanleiding bestaat. 

• Bij evt. verhuizing de schoolvordering gegevens door te geven aan de nieuwe school. 

• Bij het verlaten van de basisschool de schoolvordering-gegevens door te geven aan de school 

voor voortgezet onderwijs. 

 

Verklaring gebruik beeldmateriaal, aankruisen waarvoor u toestemming geeft: 

 

o In de schoolgids, schoolkalender en schoolbrochure 

o Op de schoolwebsite 

o In de ( digitale ) nieuwsbrief 

o Op sociale- media accounts van de school, zoals Twitter, Facebook e.d. 

o Voor onderzoeksdoeleinden zoals stagebegeleiding of scholing medewerkers 

 

De school verklaart: 

• Alleen die gegevens op te nemen die door de wet zijn verplicht en voor een goede begeleiding 

van uw kind noodzakelijk zijn. 

• De persoonsgegevens van uw kind vertrouwelijk te behandelen. Deze worden zorgvuldig en 

afgeschermd bewaard, zodat onbevoegden hiervan geen kennis kunnen nemen. Zonder 

toestemming van de ouders zal de school geen gegevens uit de administratie ter kennis 

brengen aan derden, met uitzondering van diegenen die wettelijk bevoegd zijn inlichtingen 

omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 

• Dat ouders altijd recht hebben op inzage in dat deel van de leerling-administratie dat 

betrekking heeft op zijn/ haar kind. 

 

Datum:       Plaats: 

____________________________________  _____________________________________ 

Handtekening ouder/ verzorger/ voogd 1  Handtekening ouder/ verzorger/ voogd 2 

____________________________________  _____________________________________ 

Naam + Handtekening vertegenwoordiger school:   

_________________________________________________________________________________ 
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Definitieve inschrijving van de leerling vindt plaats, nadat de inschrijving is getoetst aan de criteria voor 

passend onderwijs en aan de criteria voor het aannamebeleid van SKOD en na akkoord van de 

directie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


