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Basisschool Het Kerspel 
Nachtegaal 1 

1616 HB  Hoogkarspel 

Tel. (0228) 56 16 61 

Dir. Riek de Waal 

e-mail: directie@hetkerspel.nl 

www.hetkerspel.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier nieuwe leerling 

 

Achternaam: ______________________________________________________________ 

 

Voornamen: ______________________________________________________________ 

 

Roepnaam: ______________________________________________________________ 

 

Geslacht: M / V 

 

Geboortedatum: ________________________________________________________ 

 

Geboorteplaats: ___________________________Geboorteland: _________________ 

 

Burgerservicenummer van uw zoon/dochter: __________________________________ 

 

Bij dit inschrijfformulier inleveren:   

een kopie van een door de overheid uitgegeven document waarop het 

burgerservicenummer, geslachtsnaam, voorletters, geboortenaam en geslacht van uw kind 

staat vermeld (een kopie van de identiteitskaart/het paspoort van uw kind). Een 

geboortebewijs of een afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente 

wordt verstrekt is ook toegestaan.  

 

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft 

afgerond. 

 

Opleidingscategorie verzorger 1: 

 

O    - basisonderwijs(speciaal)/lager onderwijs of (v)so-zmlk 

O    - praktijkonderwijs / LWOO 

      - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook 

        nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, 

        lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud-en nijverheidsonderwijs, 

        ambachtsschool, huishoudschool) 

      - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,  

        vmbo theoretische leerweg, havo, vwo. 

O    - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het 

        voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond ( mavo, vmbo  

        gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) 

      - mbo, hbo, wo-opleiding 
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Opleidingscategorie verzorger 2: 

 

O    - basisonderwijs(speciaal)/lager onderwijs of (v)so-zmlk 

O    - praktijkonderwijs / LWOO 

      - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook 

        nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, 

        lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud-en nijverheidsonderwijs, 

        ambachtsschool, huishoudschool) 

      - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,  

        vmbo theoretische leerweg, havo, vwo. 

O    - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het 

        voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond ( mavo, vmbo  

        gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) 

      - mbo, hbo, wo-opleiding 

 

 

 

Godsdienst:  ________________________________________________________ 

 

Eerste nationaliteit: ________________________________________________________ 

 

Tweede nationaliteit: ________________________________________________________ 

 

Land van herkomst: ________________________________________________________ 

 

Datum in Nederland: ________________________________________________________ 

 

Gegevens van ouder/verzorg(st)er:  Gegevens ouder/verzorg(st)er: 

 

Land v herkomst: ____________________ Land v herkomst: _________________ 

 

Indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam ook invullen. 

 

Achternaam: ________________________ ________________________________ 

 

Voorletter(s): ________________________ ________________________________ 

 

Roepnaam: ________________________ ________________________________ 

 

Geslacht: M/V     M/V 

 

Relatie tot kind:  ______________________ ________________________________ 

 

Geboortedatum: ______________________      ________________________________ 

 

Beroep: ________________________ ________________________________ 

 

Genoten opleiding:_____________________ ________________________________ 

 

Tel. mobiel: ________________________ ________________________________ 

 

Tel. werk: ________________________ ________________________________ 

 

Burgerlijke staat:  _____________________ ________________________________ 

 

E-mailadres  voor de schoolpost:____________________________________________ 

 

Adres:  ________________________ ________________________________ 
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Postcode: ________________________ ________________________________ 

 

Woonplaats: ________________________ ________________________________ 

 

Telefoon thuis: _______________________ ________________________________ 

 

Geheimnummer: ja/nee    ja/nee 

 

 

Gezinssituatie: 

 

Aantal kinderen in gezin: __________________________________________________ 

 

Broertjes/zusjes:  _________________________________(naam en geb.datum) 

 

    _________________________________(naam en geb.datum) 

 

    _________________________________(naam en geb.datum) 

 

    _________________________________(naam en geb.datum) 

 

Medische gegevens: 

 

Naam huisarts: ______________________  telefoonnummer: ___________________ 

 

Naam tandarts: ______________________  telefoonnummer: ___________________ 

 

Medicijngebruik: ja/nee 

 

Allergie:  ______________________________________________________ 

  

Wie kunnen wij benaderen bij afwezigheid ouders/verzorgers: 

 

Naam:  ______________________________________________________________ 

 

Telefoon: _____________________________Relatie tot kind: ____________________

  

 

 

Voor onderstaande zaken, die te maken hebben met privacy, hebben wij uw toestemming 

nodig: 

 

 Toestemming vermelding geheim nummer op telefoonlijst voor klasgenoten: ja/nee 

 
 Toestemming om digitale foto's, waar uw kind duidelijk herkenbaar op staat,  

op de website van onze school te plaatsen. De foto’s zijn afgeschermd met een 

wachtwoord, dat bekend is bij de ouders van de leerlingen van onze school.  ja/nee 
 

 Toestemming voor een overdrachtsgesprek van de groepsleerkracht met de 

voorschoolse opvang indien daarvan gebruik is gemaakt:    ja/nee 
 

 Toestemming voor deelname aan activiteiten die buiten het schoolgebouw  
plaats vinden  zoals wandelen, excursies, sportdagen, schoolreis, schoolkamp: ja/nee 

 
 Toestemming voor gebruik van uw e-mailadres door de klassenouders. Dit zijn 

ouders/verzorgers die bij een hulpvraag van de groepsleerkracht(en) assisteren: ja/nee 

Post via de e-mailadressen zullen via “BCC” verzonden worden.  

Hierdoor zijn zij niet zichtbaar voor derden. 
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 Was uw kind in de zes maanden voorafgaand aan de inschrijving op onze school 

ingeschreven op een anders basisschool of instelling voor onderwijs:  ja/nee  
 Naam en adres basisschool waarop leerling voorheen ingeschreven was:  

 

__________________________________________________ 

 

 

 

Alle kinderen verdienen zorg! Zijn er bijzonderheden  

waardoor uw kind speciale zorg nodig heeft?                ja/nee 
 

In verband met zo optimaal mogelijke begeleiding nodigen we ouders van leerlingen, 

waarvoor speciale zorg nodig is, uit voor een extra gesprek met de directie en/of intern 

begeleider. Vervolgens kan een definitieve inschrijving plaatsvinden.  

 

 

 

Hierbij verklaren wij dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Wij gaan ermee akkoord 

dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingenadministratie. 

 

Naam verzorger 1: ____________________ Naam  verzorger 2: _____________________ 

 

Datum:                 ____________________ Datum:                  _____________________ 

 

Handtekening:      ____________________  Handtekening:        _____________________ 

 

  


