
 
 

  

  

  

INSCHRIJFFORMULIER BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK  
  

A: GEGEVENS VAN HET KIND:  
Sofinummer kind:  
(vlgs. Wet op het  
Onderwijsnummer)  

  Verplicht een kopie bijvoegen van 

de Sofi-kennisgeving van de 

belasting (*)  
Achternaam:    voorvoegsels:  

Roepnaam:    jongen / meisje  

Voornamen:    

Geboortedatum:     

  Broer/zus van:    In groep:  

Straat + huisnummer.:    

Postcode:    

Woonplaats:    gezindte:  

Telefoonnr.:    geheim:            J  N  

  

Nationaliteit:         

Geboorteplaats:       

Geboorteland:                    

Gezindte:                        Gedoopt:          J  N  

Datum eerste schooldag (in te vullen door school)              -       -    
Gegevens laatst bezochte   

Peuterspeelzaal of  

Kinderdagverblijf:  

  
  
  

   

Basisschool:  Naam:                                                              

Groep:  
  

   

Adres:     

Postcode en plaats:  
  

   

Telefoonnummer:   

 

Alle gegevens op het inschrijfformulier zijn wettelijk verplicht om in te vullen. Bij het verwerken  van 

de gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
(*) kopie identiteitskaart, zorgpas, eigen paspoort kind of uittreksel bevolkingsregister waar het sofinummer van 

het kind opstaat mag ook.  

 

 

http://www.despringplankvught.nl/index.php?id=login


 
 

B. GEGEVENS VAN HET GEZIN:  

 

OUDER/VERZORGER 1:  OUDER/VERZORGER 2:  

Voorletters:  Voorletters:  

Achternaam:  Achternaam:  

Adres:  Adres:  
Postcode en plaats:  Postcode en plaats:  

Telefoon:  Telefoon:  

Geboortedatum:  Geboortedatum:  

Geboorteland:                  Geboorteland:  

Nationaliteit:  Nationaliteit:  

Hoogst genoten opleiding:  Hoogst genoten opleiding:  

Diploma behaald   J  N  Diploma behaald   J  N  

Indien ‘nee’ aantal jaren onderwijs binnen betreffende 

opleiding:  
Indien ‘nee’ aantal jaren onderwijs binnen betreffende 

opleiding:  
Naam van de school/opleidingsinstituut waar het 

diploma behaald is:  
  

Naam van de school/opleidingsinstituut waar het 

diploma behaald is:  

Jaar waarin het diploma behaald is:  Jaar waarin het diploma behaald is:  

Beroep:  Beroep:  

Gezindte:  Gezindte:  

E-mail privé:  E-mail privé:  

Mobiel nummer:  Mobiel nummer:  

Burgerlijke staat:  Burgerlijke staat:  

Relatie tot het kind:  Relatie tot het kind:  

Telefoon werk:  Telefoon werk:  

Vluchtelingenstatus:              J  N  Vluchtelingenstatus:              J  N  

Meestverdienende ouder:      J  N  Meestverdienende ouder:      J  N  

Eénoudergezin:                      J  N  Eénoudergezin:                      J  N  

Bij onbereikbaarheid op 

bovenstaande nummers 

contact opnemen met:  

Naam:   

Telefoonnummer:   

  

Huisarts:  Naam:  
  

Tandarts:  Naam:  
  

Telefoonnummer:    Telefoonnummer:  

0 Er zijn geen belangrijke bijzonderheden  

0 In het belang van kind te vermelden bijzonderheden     
 [gehoor,spraak,gezondheid,medicijngebruik,allergie,gezinsomstandigheid,gedrag.onderzoeken etc.]  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 C: VERKLARINGEN:  

  

Oefent één der ouders/verzorgers het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij dit gedaan en verblijft 

daardoor de leerling in een pleeggezin of internaat?  
J  
  

N  
  

Leiden de ouders/verzorgers een trekkend bestaan als bedoeld in het Besluit trekkende  bevolking 

WBO, anders dan bij vraag 1 bedoeld ?  
J  N  

Is een der ouders/verzorgers geboren in:  
  

  

a. Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba?  J  N  
b. Turkije, Marokko, Tunesië, Spanje, Portugal, Kaapverdië, Griekenland, Italië, voormalig 

Joegoslavië?  
J  
  

N  
  

c. Een niet-Engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië?  
  

J  
  

N  
  

d. Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep?  
  

J  
  

N  
  

e. Is één der ouders/verzorgers in Nederland als vluchteling toegelaten op  

grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet?  
J  N  

  

Elke ouder heeft recht op inzage van gegevens en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de 

leerlingenadministratie dat op het kind betrekking heeft.  
Het is zonder toestemming van de ouders/verzorgers niet toegestaan, dat het bevoegd  gezag gegevens uit de 

leerlingenadministratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn 

inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te  ontvangen.  
Geeft U ons derhalve toestemming om  leerlingennaam/adres/telefoon en geboortedatum te noemen 

in de  klassenlijsten.                                            
J  
  

N  

  

“Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier verklaren de ouders/verzorgers van het  op 

bovengenoemde datum geboren kind, dat hun zoon/dochter in de afgelopen 6 maanden   
NIET op een ander (basis)school ingeschreven heeft gestaan of staat.”                     

J  N  

  

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren:  
- de grondslag en de doelstellingen van de school te zullen respecteren;  
- bekend te zijn met het feit dat iedere geldelijke bijdrage, die hem / haar zal worden gevraagd voor activiteiten   

die door school of oudervereniging worden georganiseerd, vrijwillig is;  
- toestemming te geven om informatie in te winnen  bij peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of andere basisschool; 

Onvolledige informatieverstrekking kan aanleiding geven tot het niet toelaten of achteraf verwijderen van uw 

kind. Dit uiteraard in het belang van het onderwijs en van uw kind.  
  

Onze school heeft een eigen website: www. despringplankvught.nl. Het website protocol kunt u lezen  

in de schoolgids of op de website. Wanneer u er bezwaar tegen hebt, dat de naam of foto’s van uw  

kind op het net geplaatst worden, kunt u dat hier aangeven. Bezwaar ?  

J  
  

N  
  

  

Naam van ouder(s)/verzorger(s):  Ondertekening door ouder(s) / 

verzorger(s):  
Datum van ondertekening:  

  
  
  

    
  
  
  

  


