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Omcirkel wat van toepassing is 

 

PERSONALIA LEERLING      

Achternaam     ………………………………………………………………… 

Voornamen     ………………………………………………………………… 

Roepnaam     ………………………………………………………………… 

Geslacht      M    V  

Geboortedatum    …………………………………………………………………  

Geboorteplaats    ………………………………………………………………… 

 

*Burgerservicenummer    …………………………………………………………………  

 

Eerste nationaliteit    ………………………………………………………………… 

Tweede nationaliteit    …………………………………………………………………  

Land van herkomst/datum in NL  ………………………………………………………………… 

 

Straat en huisnummer   ………………………………………………………………… 

Postcode     ………………………………………………………………… 

Plaats      ………………………………………………………………… 

geheim ja 󠄀/ nee 󠄀 

Telefoon thuis    ………………………………………………………………… 

geheim ja 󠄀/ nee 󠄀 

   

Is ingeschreven geweest bij een andere school  ja / nee   

 

Naam school van herkomst   ………………………………………………………………… 

Plaats school van herkomst   …………………………………………………………………  

 

HUISARTS /  MEDISCH 

Naam huisarts /huisartsenpraktijk  ………………………………………………………………… 

Medicijngebruik       ja / nee   …………………………………………………… 

Allergie       ja / nee  ……………………………………………………. 

Producten die het kind niet mag   ………………………………………………………………… 

 

GEZIN 

Aantal kinderen gezin   ………………………………………………………………… 

Naam broertje(s) /zusje(s)   ……………………………………………geb. datum…… 

      ……………………………………………geb. datum…… 

      ……………………………………………geb. datum…… 

Eventuele opmerkingen gezin: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bijzonderheden:     

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Noodnummer(s) indien ouders niet bereikbaar: 

   

Telefoon ……………………………. naam ……………………………. relatie  ……………………………. 

Inschrijfformulier  OBS GRAAF FLORIS 
’t 󠄀Rond 󠄀22 󠄀 󠄀3632 󠄀BP 󠄀Loenen 󠄀aan 󠄀de 󠄀Vecht 

www.obsgraaffloris.nl 

info@obsgraaffloris.nl 
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PERSONALIA VERZORGER 1   

Achternaam    ………………………………………………………………… 

Voorletters/voornaam  …………………………………………………………………     

Relatie tot kind    ………………………………………………………………… 

Wettelijke verzorger  ja / nee  

Geboortedatum  …………………………………………………………………   

Geboorteplaats    …………………………………………………………………    

Burgerlijke staat  …………………………………………………………………    

 

Telefoon mobiel  ……………………………………………geheim ja / nee   

Telefoon thuis   ……………………………………………geheim ja / nee  

 

e-mailadres   …………………………………………………………………   

   

PERSONALIA VERZORGER 2 

Achternaam    …………………………………………………………………   

Voorletters/voornaam  …………………………………………………………………     

Relatie tot kind    ………………………………………………………………… 

Wettelijke verzorger  ja / nee    

Geboortedatum  …………………………………………………………………   

Geboorteplaats    …………………………………………………………………    

Burgerlijke staat  …………………………………………………………………   

  

 

Telefoon mobiel  ……………………………………………geheim ja / nee    

Telefoon thuis   ……………………………………………geheim ja / nee 

 

e-mailadres   ……………………………………………………………………   

 

Adres Indien afwijkend van leerling: 

Verzorger 1      

Straat en huisnummer  …………………………………………………………………   

Postcode   …………………………………………………………………   

Plaats    ………………………………………………………………… 

 

Verzorger 2      

Straat en huisnummer  …………………………………………………………………   

Postcode   …………………………………………………………………   

Plaats    …………………………………………………………………   
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**TOESTEMMING VOOR GEBRUIK FOTO’S EN FILMEN 

 

Schoolgids, schoolbrochure, schoolkalender     wel   /   geen     

In de schoolapp "Social Schools" (gesloten ouder-communicatie-systeem) wel   /   geen     

Op de website van de school       wel   /   geen     

Op Social media van de school, Facebook      wel   /   geen     

Opname ten behoeve van onderwijskundige doeleinden    wel   /   geen     

Gegevenslijst mag gedeeld worden met andere ouders van de groep?  wel   /   geen     

Fotograaf toestemming        wel   /   geen     

 

 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van 

onjuiste administratieve gegevens van het kind. 

 

 

ONDERTEKENING 

      

verzorger 1 

 

Naam    …………………………………………………………………   

 

Datum    ………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening    …………………………………………………………………   

 

 

verzorger 2 

 

Naam    …………………………………………………………………    

 

Datum    ………………………………………………………………… 

 

 

 

Handtekening   ………………………………………………………………… 

  

 

 

 

*BSN of Onderwijsnummer 

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een 

Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment 

van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt. 

 

 

** TOESTEMMING FILM/FOTO 

Bij verschillende activiteiten maken we foto’s voor onze website/facebook of om te delen met de 

leerlingen/ouders. Filmopnames kunnen o.a. worden gebruikt voor de begeleiding van de leerkracht, 

stagiaires of leerlingen. 


