Adres:
Catharinastraat 47
Postcode: 5856 AS Wellerlooi
Telefoon: 0478-501155

E : info@bscatharina.nl
I : www.bscatharina.nl

Inschrijfformulier
Leerling

basisgegevens

Achternaam
Tussenvoegsel
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum

Geslacht : m/v

Postcode

Plaats

:

Straat

Huisnummer

:

Geboorteland

:

aanvullende gegevens
Geboorteplaats
Nationaliteit
Kerkelijke Gezindte
BSN / Sofi-nummer

(Kopie van een door de overheid uitgegeven document bijvoegen)

Huisarts (naam)

Tel. nummer

:

Gebruik medicijnen
Plaats in het gezin

e

e

1 , 2 , ……. …………kind
bijzonderheden

Zijn er bijzonderheden die voor school van belang zijn om te weten t.a.v. de volgende gebieden:
 sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag; …………………………………………………………………………………………………………………….
 motorische ontwikkeling; …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 spraak-taal ontwikkeling; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 gezondheid; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 nee
Denkt u dat uw kind zich, in vergelijking met andere kinderen, sneller of trager ontwikkelt? Ja / Nee
Indien ja:
 ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van……………………………………………………………………………………………………………….
 vertraagde ontwikkeling op het gebied van…………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind behandeld door of nog onder behandeling/begeleiding van
 fysiotherapeut
 logopedist
 medisch specialist, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 GGZ
 anders,namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 nee
Verwacht u dat uw kind externe hulp/ begeleiding nodig heeft? Ja / Nee
Indien ja, welke? …………………………………………………………………………….
Is er in de familie sprake van
Dyslexie/ernstige leesproblemen? Ja / Nee
Dyscalculie/ernstige rekenproblemen? Ja / Nee
Acht u een gesprek met de leerkracht noodzakelijk voordat uw kind naar school gaat? Ja / Nee

Voorschoolse periode
Peuterspeelzaal

Ja / Nee

Kinderdagverblijf

Naam

Naam

Plaats

Plaats
Van ………………………. tot
……………………..
Ja / Nee

Periode
Extra dagdeel

Ja / Nee

Periode

Van ………………………. tot ……………………..

Aantal dagdelen

Vorige school (indien van toepassing)
School van herkomst
Postcode

Plaats

Straat

Huisnr

Tel. nummer

Uit groep/leerjaar
Ouders/verzorgers, die belast zijn met de dagelijkse zorg van het kind
Thuistaal: ……………………………………………………………………….
Is er sprake van een gescheiden gezinssituatie? Ja / Nee
Indien ja: hebben beide ouders het voogdijschap? Ja / Nee
Eénoudergezin: Ja / Nee Indien ja: hieronder alleen hoofdverzorger invullen

Verzorger 1
(hoofdverzorger)

basisgegevens

Verzorger 2

basisgegevens

Achternaam

:

Achternaam

:

Tussenvoegsel

:

Tussenvoegsel

:

Voornamen

:

Voornamen

:

Roepnaam

:

Roepnaam

:

Geboortedatum :

Geslacht: m/v

Geboortedatum :

Geslacht: m/v

Postcode

:

Plaats:

Postcode

:

Plaats:

Straat

:

Huisnr:

Straat

:

Telefoonnummers
thuis:
werk:

mobiel:
nood:

E-mailadres:

Telefoonnummers
thuis:
werk:

Huisnr:
mobiel:
nood:

E-mailadres:
aanvullende gegevens

aanvullende gegevens

Geboorteplaats :

Geboorteplaats :

Geboorteland

:

Geboorteland

:

Nationaliteit

:

Nationaliteit

:

Gezindte

:

Gezindte

:

Burgerlijke staat :

Burgerlijke staat :

Beroep

Beroep

:

:

Hoogst genoten opleiding:

Hoogst genoten opleiding:

Sofinummer/BSN*:

Sofinummer/BSN*:

Relatie tot kind:
 Vader
 Moeder
 Voogd
 Pleegouder
 Stiefvader
 Stiefmoeder

Relatie tot kind:
 Vader
 Moeder
 Voogd
 Pleegouder
 Stiefvader
 Stiefmoeder

Ondertekening
Verklaring (graag aanvinken wat van toepassing is):
 De ouders verklaren zich akkoord met het betalen van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (zie Schoolgids).
 De ouders gaan akkoord met het fotograferen/filmen van hun zoon/dochter
 De ouders gaan akkoord met het publiceren van deze foto’s/filmpjes
 De ouders geven toestemming om hun zoon/dochter op school gebruik te laten maken van Google / internet / e-mail.

De heer, mevrouw ……………………………………………………………………………….. verklaart, dat bovenstaande gegevens juist zijn.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de inschrijving van uw zoon/dochter op de Catharinaschool.

Datum
Handtekening vader / verzorger

Handtekening moeder / verzorger

In te vullen door de administratie van de school
Aanmelddatum

Inschrijfdatum

Leerlinggewicht

(in te vullen door school op basis van bijgevoegde
ouderverklaring)

Officiële kaarten, ouderverklaring
Gegevens leerling
Achternaam

_________________________________________________________________

Voorna(a)m(en)

_________________________________________________________________

Geboortedatum

______________________

Geslacht

BSN (sofi- onderwijsnummer)

______________________

Is er sprake van een éénoudergezin □ ja

□m

□v
□ nee

Gegevens ouder/verzorger (1)
Voorletter(s) en achternaam (meisjesnaam)

_______________________________________________________

Geboortedatum

_______________________________________________________

Opleiding gevolgd in Nederland □
Opleiding gevolgd in buitenland □
Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of
meerdere mogelijkheden.
Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan
kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of meerdere mogelijkheden.
Geef de gevolgde opleiding aan. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:
□ 1
- (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
- (v)so-zmlk
□ 2
- ambachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito (individueel) lager beroepsonderwijs (las, lts, leao,
lhno, lno, etc.), (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs (zoals: vbo-onderwijs, leerbewerken,
verkooptechniek, bouwtechniek, landbouw,
□ 3
- meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren mavo, havo vwo
- mbo, hbo, wo-opleiding
Anders, nl. ________________________________________________________
Gegevens ouder/verzorger (2)
Voorletter(s) en achternaam (meisjesnaam)

_______________________________________________________

Geboortedatum

_______________________________________________________

Opleiding gevolgd in Nederland □
Opleiding gevolgd in buitenland □
Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of
meerdere mogelijkheden.
Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan
kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of meerdere mogelijkheden.
Geef de gevolgde opleiding aan. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:
□ 1
- (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
- (v)so-zmlk
□ 2
- ambachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito (individueel) lager beroepsonderwijs (las, lts, leao,
lhno, lno, etc.), (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs (zoals: vbo-onderwijs, leerbewerken,
verkooptechniek, bouwtechniek, landbouw,
□ 3
- meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren mavo, havo vwo
- mbo, hbo, wo-opleiding
Anders, nl. ________________________________________________________
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidinggegevens
worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger (1)

Naam van ouder/verzorger (2)

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

Later in te vullen door de school: gewicht van de leerling

___________

