
Met het inleveren van dit formulier staat uw kind voorlopig bij ons ingeschreven. Wanneer u van ons een bevestiging ontvangt, is de inschrijving definitief. 
 

Versie september 2021 

 

Basisschool De Kern In te vullen door administratie Datum/paraaf 

 

Kleine Houtplein 1 Inschrijving akkoord  
6718 GG Ede Ontvangstbevestiging inschrijfformulier  
E-mail: m.vanlonden@proominent.nl 1e schooldag  

Website: www.obsdekern.nl Kopie BSN-document  Ouderverklaring 

Gegevens leerling                                                         INSCHRIJFFORMULIER 
Heeft u uw kind op een andere school aangemeld?     Ja/nee                   Zo ja, op welke school: 
Welke school heeft uw eerste voorkeur? 

 
BSN (kind) 
Burgerservicenummer 

 
 

 

S.v.p. bijsluiten: kopie van het officiële document van de belastingdienst waar op het BSN van uw 
kind staat vermeld. (Kopie van eigen identiteitskaart van uw kind, of een eigen paspoort van uw kind, of 
een uittreksel uit het bevolkingsregister waar het BSN op vermeld staat, of een kopie van zorgpas waar 

BSN op staat vermeld) 

Achternaam   

Roepnaam  

Voornamen voluit  

Geslacht * man vrouw  Geboortedatum               -               - 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

1e Telefoonnummer  Geheim nummer* Ja Nee 
Heeft u bezwaar tegen 
plaatsing telnr.op adreslijst* Ja Nee 

Mobielnummer  
S.v.p. aangeven 
van wie dit nr. is 

 

 

Nationaliteit 1  Nationaliteit 2  

Geboorteplaats  Geboorteland  

Geloofsovertuiging  Thuistaal  

Huisarts+Telefoonnr  Namen broertjes/zusjes Geboortedata 

Ziektekostenverz./ 
Verzekeringsnr. 

•  

   

W.A.-Verzekering * Ja Nee    

 

Leerling komt van * Thuis Peuterspeelzaal Kinderdagverblijf Andere basisschool uit groep ……………… 

 
 
 

 
 S.v.p. invullen indien de leerling afkomstig is van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf 

Naam  Telefoonnummer:  

Adres   Startdatum  

 VVE-deelname* Ja Nee 
Naam VVE- 
programma 

 Aantal dagdelen/week  

 
Schoolloopbaan S.v.p. invullen indien de leerling afkomstig is van een andere basisschool 

Schooljaar Leerjaren Naam school en vestigingsplaats 

-   

-   

Onderwijs sinds             -               - 
Heeft uw kind extra ondersteuning 
gehad 

Ja Nee  

Datum uitschrijving             -               -   Zo ja welke? 

 

Reden uitschrijving   

 



Versie augustus 2018 

Gegevens  
verantwoordelijke 
personen 

Ouder 1 / Verzorger 1 / Voogd 1 Ouder 2 / Verzorger 2  / Voogd 2 

Achternaam   

Roepnaam   

Adres   

Postcode + 
Woonplaats 

  

Telefoon thuis   

Telefoon werk   

Telefoon mobiel   

E-mail   

Burgerlijke staat* 
Ge-

huwd 
Samen- 
wonend 

On-
gehuwd 

Gescheiden 
Weduwe/ 

Weduwnaar 
Ge-

huwd 
Samen- 
wonend 

On-
gehuwd 

Gescheiden 
Weduwe/ 

Weduwnaar 

Geboortedatum/ 
geboorteland 

  

Beroep   

 

Geloofsovertuiging   

 

Relatie tot kind* 
 
 
 

Vader Moeder Voogd 
 

 Vader Moeder Voogd  
één ouder-
gezin:  ja/ nee 

Bij scheiding: ouderlijk gezag berust bij:  Bij voogdij: wie is de gezinsvoogd? 

 
Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar ontwikkeling?  Ja/nee 

Zo ja, op welk(e) ontwikkelingsgebied(en)? 
Toelichting:  

 

Tevens verklaar ik / verklaren wij hierbij  

• dat de op dit formulier vermelde gegevens juist zijn. 

• dat de genoemde leerling niet op een andere school staat ingeschreven. 

• dat de school contact mag opnemen met school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar kind geplaatst is of geplaatst is geweest, om 
informatie in te winnen en deze gegevens te gebruiken en/of op te nemen in het leerlingvolgsysteem. 

• toestemming te geven om de in dit formulier genoemde gegevens op te nemen in het leerlingvolgsysteem. 

• dat naam en adres van de genoemde leerling mogen worden doorgegeven aan instanties waar de school nauw mee samenwerkt, bijv. 
schoolarts, logopediste en gemeente. 

• dat foto’s/films die genomen zijn tijdens de schoolactiviteiten gebruikt mogen worden voor de website, informatieboekje e.d. 

• dat de school alle relevante informatie over het kind heeft gekregen en die ook tijdens de verdere schoolloopbaan van het kind zal krijgen.  
 
 

Dit formulier moet worden ondertekend door beide ouders. Wat als u gescheiden bent?  
Als er sprake is van co-ouderschap moet beide ouders tekenen. In alle andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. 

Ondergetekende 
verklaart dat dit 
formulier naar 
waarheid is ingevuld  

Ouder 1 Verzorger 1 Voogd 1 Ouder 2 Verzorger 2 Voogd 2 

 
 

Handtekening Handtekening 

Plaats / Datum  Plaats / Datum  
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