INSCHRIJFFORMULIER/
OUDERVERKLARING
(Nieuwe leerling OBS De Walsprong)

Gegevens van de leerling(e)
Achternaam: ………………………………
Jongen / meisje *
Voorna(a)m(en): ………………………….
BSN: ………………………...…………..
Roepnaam: ………………………………..
(Kopie paspoort / i.d.kaart / geboortebewijs bijvoegen!)
Geloofsovertuiging: ……………………….
Geboortedatum: ………………………..
1e Nationaliteit: ……………………………
Geboorteplaats: ………………………..
e
2 Nationaliteit: ……………………………
Datum in Nederland: …………………..
Adres: …………………………………..….
Postcode: ……………………………….
Woonplaats: ……………………………....
Tel.: ……………………………………...
Noodnummer(s) (opa / oma / oppas): ………………………………………………………
Vormt het gezin een één-ouder gezin? …………………………………...…… Ja / Nee *
Samenstelling van het gezin:
(Bijv. vader – moeder – broer – leerling - zus. Graag met roepnaam vermelden a.u.b.)

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Was de leerling(e) al op een school ingeschreven? ……………………….… Ja / Nee *
(peuterspeelzaal, KDV, school)
Zo ja,
Naam van de school: …………………………………………………………………………
Plaats: …………………….……………….
Telefoon: ………………………………..
Heeft uw kind VVE indicatie: ……………………………………………………. Ja / Nee *
Heeft uw kind deelgenomen aan VVE: ………………………...……………… Ja / Nee *
Naam VVE programma: ……………………………………………………………………
Gezondheid
Huisarts van de leerling(e): ……………………...............................................................
Telefoon: …………………………..
Zijn er nog bijzonderheden m.b.t. de leerling(e) die voor de school van belang zijn?
(Denk hierbij aan medicatie / allergieën, etc.) …………………….....……….. Ja / Nee *
Zo ja, welke:…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

* Doorhalen wat niet van toepassing is!

Gegevens van de ouders/verzorgers
(Meisjes-)Naam, voorletters en roepnaam verzorger 1:
…………………………………………………………………………………………………..
Relatie tot leerling(e): ……………………..
Geboortedatum: ………………………..
Geboorteplaats: ……………………………
Geboorteland: …...……………………..
Nationaliteit: ..………………………………
Burgerlijke staat: …...…………………..
Beroep: ......…………………………………
Mobiel: ………………………….............
E-mail adres: ………………………………......................................................................
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.

Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O2

-

O3

-

praktijkonderwijs / LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook
nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lts, leao, lhno,
ambachtsschool, huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gl, vmbo tl, havo, vwo
meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gl,
vmbo tl, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

(Meisjes-)Naam, voorletters en roepnaam verzorger 2:
…………………………………………………………………………………………………..
Relatie tot leerling(e): ……………………..
Geboortedatum: ………………………..
Geboorteplaats: ……………………………
Geboorteland: ……...…………………..
Nationaliteit: ………………………………..
Burgerlijke staat: ...……………………..
Beroep: ......………………………………...
Mobiel: …………………………………..
E-mail adres: …………………………………………………………………………………..
(Bij afwijkend woonadres graag adres, postcode en woonplaats hier noteren:
…………………………………………………………………………...…………………..…)
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.

Categorie
O 1 - (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
- (v)so-zmlk
O2

-

O3

-

praktijkonderwijs / LWOO
vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook
nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lts, leao, lhno,
ambachtsschool, huishoudschool)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gl, vmbo tl, havo, vwo
meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gl,
vmbo tl, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

Heeft u uw opleiding(en) in een ander land gevolgd dan in Nederland, geeft u dat dan even aan
bij inlevering van dit formulier. Er moet dan een ander formulier worden ingevuld.

Gebruik van foto- en/of filmmateriaal
Obs De Walsprong gebruikt foto- en/of filmmateriaal om ouders, anders betrokkenen
en buitenstaanders te informeren over school. Op dit foto- en/of filmmateriaal staan
ook leerlingen van onze school.
Het foto- en/of filmmateriaal wordt op verschillende manieren gebruikt en kan ook
publiekelijk toegankelijk zijn. Als ouder kunt u aangeven of u wel of geen
toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en/of filmpjes waar uw kind op te
herkennen is.
1. Schoolgids en Nieuwsbrief
De schoolgids en nieuwsbrief worden alleen verspreid onder de ouders van kinderen
van onze school en aan ouders van potentiële nieuwe leerlingen. Accounts voor
deze media worden beheerd door de school. Dit zijn in principe openbare publicaties
waarvan de school geen controle of inzicht heeft over wie deze leest. Berichten op
deze media worden ook op de website gepubliceerd.
2. Website van de school
De website van de school is niet afgeschermd en is publiekelijk toegankelijk. Obs De
Walsprong heeft geen controle of inzicht over wie de website bezoekt.
3. Twitter en Facebook
De accounts voor deze media worden beheerd door de school. Dit zijn in principe
openbare publicaties waarvan de school geen controle of inzicht heeft over wie deze
leest. Berichten op deze media worden ook op onze website gepubliceerd.
4. Kranten
Onder kranten wordt verstaan alle papieren publicaties waarvan de uitgave en de
verspreiding niet onder de verantwoording van de school vallen, maar waarvoor de
school wel verantwoordelijk is voor de inhoud hiervan.

Voor alle publicaties geldt dat nooit de achternaam van het kind wordt
gepubliceerd. Indien de school op een andere manier gebruik wil maken
van foto- of filmmateriaal zal eerst uitdrukkelijk toestemming aan de
ouders worden gevraagd.
Naam ouder:_______________________________
geeft toestemming voor het gebruik bij:

1.

2.

3.

4.

Allen.

(omcirkel uw keuze)

Bij het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u tevens toestemming voor de
volgende onderstaande punten. Wilt u dit niet, dan dient u dit schriftelijk aan te geven
bij de directie van de school;
1.
2.
3.
4.
5.

Ondergetekende geeft toestemming om info op te vragen bij vorige school
en/of betrokken instanties,
Ondergetekende geeft toestemming voor informatieoverdracht met
samenwerkende organisaties,
Ondergetekende verklaart zich bereid de jaarlijkse bijdrage ten behoeve
van het schoolfonds te voldoen (ouderbijdrage),
Ondergetekende verklaart zich bereid deel te nemen aan evt.
schoolactiviteiten,
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en
gaat er mee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden
gecontroleerd.

Datum: ………………………………

Datum: ……………………………………….

Naam en handtekening verzorger 1:

Naam en handtekening verzorger 2:

……………………………………….

………………………………………………..

Welkom op de walsprong!

___________________________________________________________________
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens!

Later in te vullen door de school:
Plaatsing in groep: …………………

Weging: ………………………………………...

Plaatsingsdatum: ……………………………………………………………………………..

Informatie aan / over gescheiden ouders
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet meer bij elkaar leven. Wij
vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van
hun kind of kinderen.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adresgegevens
kenbaar maken bij de directie middels het inschrijfformulier.
Mocht uw kind al bij ons op school onderwijs volgen, dan graag de nieuwe
adresgegevens van de vertrekkende ouder doorgeven aan de leerkracht van uw
kind(eren) en directie.

Aan ouders wordt o.a. de volgende informatie verstrekt:
-

de schoolgids,
schoolkalender,
het rapport,
nieuwsbrieven,
uitnodigingen voor ouder- en/of informatie avonden.

Sommige informatie zal in een papieren versie worden verstrekt, maar de meeste
informatie kunt u ook vinden op onze website.
Deze informatie (ook het rapport) wordt in enkelvoud meegegeven. Als ouders niet
meer op één adres wonen kan, na aangeven bij de directie en leerkracht van uw
kind(eren), het kind twee kopieën meekrijgen.
Hierbij wordt aangetekend dat voor een ouderavond beide ouders worden
uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan
kan er eventueel, in overleg met directie en leerkracht, een tweede afspraak worden
gemaakt.

