Tnv Miron Hageman
Koninginnelaan 1b
5263 DP Vught

INSCHRIJFFORMULIER
LEERLINGGEGEVENS

In blokletters en zo volledig mogelijk invullen a.u.b.

roepnaam
voornamen
tussenvoegsels
achternaam
geslacht 		jongen		meisje

geboorteplaats
geboortedatum
land van herkomst
nationaliteit
thuistaal
godsdienst

burger service nummer
Voeg een kopie van het officiële document van de Belastingdienst bij.
Een kopie van uw polis zorgverzekeraar mag ook. Dit is belangrijk omdat
de bekostiging van de scholen plaatsvindt op basis van het Burger Service
Nummer. Zonder dit nummer kan uw kind niet worden ingeschreven.

adresgegevens kind
straat
postcode
woonplaats
telefoon thuis
mobiel

dit adres is van
verzorger 1 en 2
verzorger 1
noodnummer
noodnummer naam
plaats in gezin (bijvoorbeeld 1e van 2 kinderen)
van
kinderen

medische gegevens
huisarts

afkomstig uit een eenoudergezin		
ja		
nee

medicijn gebruik
afkomstig van school (alleen een andere basisschool)
producten die het kind niet mag

allergieën

plaatsing in groep
1
2
3
4

5

6

7

8

Z.O.Z

OUDER/VERZORGER GEGEVENS
ouder/verzorger 1
releatie tot kind
voorletters
achternaam
burgerlijke staat
geboortedatum
geboorteplaats
land van herkomst
nationaliteit
telefoon
mobiel
werkzaam bij bedrijf
beroep
hoogst genoten opleiding
diploma behaald			ja
nee
Indien nee, aantal jaar onderwijs binnen opleiding
e-mail

ouder/verzorger 2
releatie tot kind
voorletters
achternaam
burgerlijke staat
geboortedatum
geboorteplaats
land van herkomst
nationaliteit
telefoon
mobiel
werkzaam bij bedrijf
beroep
hoogst genoten opleiding
diploma behaald		
ja
nee
Indien nee, aantal jaar onderwijs binnen opleiding
e-mail

(in te vullen door de school)

(in te vullen door de school)

basisonderwijs of (v)so-zmlk
overig vo en hoger
ibo/vbo pro of vmbo bbl/kb
onbekend

basisonderwijs of (v)so-zmlk
overig vo en hoger
ibo/vbo pro of vmbo bbl/kb
onbekend

Adres verzorger 2 (indien van toepassing)

Ja, ik/wij ouder(s)/verzorger(s) van 			
maken bezwaar tegen

Op de Koningslinde worden regelmatig foto- en video-opnamen gemaakt voor
gebruik in de klas, op de website, tijdens informatieavonden of voor de schoolgids. Verder worden adresgegevens gebruikt voor groepslijsten. Tevens wordt er
door de school of namens de school pedagogisch/didactisch onderzoek verricht.
Wilt u hieronder aangeven of u hier bezwaar tegen maakt? Indien u geen
bezwaar maakt hoeft u niets in te vullen.

Ouder(s)/verzorger(s) verklaren dat op dit formulier
vermelde gegevens juist zijn.

Ouder/verzorger 1
Handtekening

Ouder/verzorger 2
Handtekening

