OBS de Kroosduiker
locatie Zuid
Roerdompstraat 41
1551 GJ Westzaan

tel: 075-6169922

locatie Noord
tel: 075-6285761
Torenstraat 5
1551 BK Westzaan
www.obsdekroosduiker.nl / info@obsdekroosduiker.nl
Inschrijfformulier OBS de Kroosduiker
Gegevens van uw kind
Achternaam:

………………………………

Voorvoegsels:

………………………………

Roepnaam:

………………………………

Voornamen:

……………………………… …………………….. ……………………

Geslacht:

m/v

Geboortedatum:

………-………-…………..

Burgerservicenummer (sofi):

………………………………

Adres:

………………………………

Postcode+woonplaats:

………………………………

Telefoon:

………………………………

Nationaliteit:

………………………………

Geboorteplaats:

………………………………

Gezindte: (geloof)

………………………………

Huisarts:

………………………………

Telefoon huisarts: ………………………………

Ziektekostenverzekeraar:

………………………………

Polisnummer: ………………………………

W.A.verzekering:

ja/nee

Geheim: ja/nee
Geboorteland: ………………………………

Bij dit inschrijfformulier verzoeken wij u een kopie te voegen van een document waarop
het Burgerservicenummer (sofinummer) vermeld staat.
Bij overstap van een andere school:
Vorige school:

………………………………………

Adres:

………………………………………

Postcode en plaats:

………………………………………

Soort school:

………………………………………

Laatst bezocht op (datum):

………………………………………

Datum per wanneer in Ned.:

………………………………………

Onderwijs in Ned. sinds:

………………………………………

Schoolloopbaan (omcirkelen):

1–2–3–4–5–6–7–8

Uit groep: ………………………………

Doublures: nee/ja, in groep ……

Ambulant begeleid geweest door speciaal onderwijs: ja/nee

In te vullen door de school:
Inschrijving ontvangen op:
Datum eerste schooldag: ………………………..

Geplaatst in groep ……..…..op locatie Noord / Zuid

Bevestiging van inschrijving verstuurd: ja/nee

BSN actief: ja/nee

Inschrijfformulier

OBS de Kroosduiker

Gegevens van de ouders/verzorgers/voogden
Verzorger 1
Naam en voorletters:
M/V Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma:**
Afgesloten met diploma: ja/nee
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen
de betreffende opleiding:………. jaar
Naam van school/opleiding waar diploma is
behaald:
Plaats/land van de school waar het diploma is
behaald:
Jaar waarin het diploma is behaald:
Beroep:
Relatie tot kind:
(vader/moeder/verzorger/voogd)
Burgerlijke staat:
(gehuwd, ongehuwd, samenwonend enz.)
Is er sprake van een 1-oudergezin: ja/nee*
Extra telefoonnummer:
(Omschrijving extra tel.nr.: werk/privé/mobiel)

E-mailadres***:

Verzorger 2
Naam en voorletters:
M/V Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma:**
Afgesloten met diploma: ja/nee
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de
betreffende opleiding:………. jaar
Naam van school/opleiding waar diploma is
behaald:
Plaats/land van de school waar het diploma is
behaald:
Jaar waarin het diploma is behaald:
Beroep:
Relatie tot kind:
(vader/moeder/verzorger/voogd)
Burgerlijke staat:
(gehuwd, ongehuwd, samenwonend enz.)
Is er sprake van een 1-oudergezin: ja/nee*
Extra telefoonnummer:
Extra adres:

E-mailadres***:

Verklaring 1
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Naam:

ouder/verzorger/voogd 1*

ouder/verzorger/voogd 2*

………………………………….

………………………………….

Handtekening

………………………………….

………………………………….

Datum

………………………………….

Verklaring 2 (alleen vereist als uw kind voor het eerst de basisschool gaat bezoeken)
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat …………………………………………………………….
in de zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet staat ingeschreven bij een andere school of
instelling voor onderwijs.
Handtekening: …………………………………………………………………………
Bijzonderheden,
waarvan naar uw mening, de school op de hoogte dient te zijn, b.v. over
doorgemaakte ziekten, ontwikkelingsstoornissen, spraak, gehoor, gezichtsvermogen, dieet, allergieënetc..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Bij het verwerken van deze gegevens houden we ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens
*** U krijgt dan via e-mail een bevestiging van ontvangst

Inschrijfformulier

OBS de Kroosduiker

