
   

 
 

 
 
 
 

 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  

 

Stamnummer: Datum instap: Schooljaar: 2021-2022 

Aanmeldingsdatum: Aanmeldingsuur: Geboortejaar: ………… Klas: ….. 

Voorrangskenmerken leerling:  

Broer – zus: ja /nee                         Kind personeel: ja /nee 

Algemene gegevens (kopie van de kids-ID nemen) 

Naam _________________________________________________________________________  

Voornamen _________________________________________  Roepnaam _________________  

Geslacht  M / V   Geboortedatum _________________  Geboorteplaats _____________________  

Nationaliteit____________________ Rijksregisternr.  ___________________________________   

Straat _________________________________________Nr ____ Bus _____ Postcode ________  

Gemeente _________________________  Telefoonnr.  _________________________________  

Extra telefoonnummers (bv. grootouders)  ____________________________________________  

Naam huisarts_________________________________Telefoonnr._________________________  

Anderstalige nieuwkomer: ja/nee       Welke taal wordt er thuis gesproken? __________________ 

Familiale gegevens 

Leefsituatie 

 Twee-oudergezin                 Eenoudergezin                    Nieuw samengesteld gezin 

 Pleeggezin                          Adoptiegezin 

 Echtscheiding:    co-ouderschap   andere: _________________________________ 

Verblijfs- en 

omgangsregeling:_________________________________________________________ 

 

Ouder 1 (gezinshoofd)   M/V 

(wie heeft de kinderen ten laste?) 

 

Ouder 2   M/V 

 

Naam _________________________________   Naam  _________________________________  

Voornaam  _____________________________   Voornaam  ______________________________  

Straat en nr. ___________________________   Straat en nr.  ____________________________  

Postnr. en gem. _________________________   Postnr. en gem.  _________________________  

GSM  _________________________________   GSM  __________________________________  

Email _________________________________   Email __________________________________  

Tel. werk  _____________________________   Tel. werk _______________________________  

Rijksregisternr. __________________________   Rijksregisternr. __________________________ 

Nationaliteit  ___________________________   Nationaliteit  _____________________________  

Partner ouder 1  M/V 

(alleen indien gescheiden) 

Partner ouder  2 M/V 

(alleen indien gescheiden) 

Naam _________________________________   Naam  _________________________________  

Voornaam  _____________________________   Voornaam  ______________________________  

Straat en nr. ___________________________   Straat en nr.  ____________________________  



   

 

 

Postnr. en gem. _________________________   Postnr. en gem.  _________________________  

GSM  _________________________________   GSM  __________________________________  

Email _________________________________   Email __________________________________  

Tel. werk  _____________________________   Tel. werk _______________________________  

Rijksregisternr. __________________________  Rijksregisternr. __________________________ 

Nationaliteit   ___________________________   Nationaliteit  _____________________________  

Zussen/broers op deze school:  _____ jongens  ______ meisjes  
 

Andere kinderen 

Naam /voornaam  Geboortedat.  

Naam /voornaam  Geboortedat.  

Naam /voornaam  Geboortedat.  

Naam /voornaam  Geboortedat.  

Naam /voornaam  Geboortedat.  

Naam /voornaam  Geboortedat.  

 

Leerzorg 

Aandachtspunten m.b.t. gezondheid?_________________________________________________ 

__________________________________________ ____________________________________  

Aandachtspunten m.b.t. leren?  _____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________ 

Zijn er nog andere zaken waar wij rekening mee moeten houden? 
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

Vorige school (zo volledig mogelijk) 

Naam / adres school Verslag 
Klas / leerjaar / 

type BO 

 ja/nee  

 

0 Verslag buitengewoon onderwijs 
 

O De ouders gaan akkoord dat het zorgdossier bij de vorige school wordt opgevraagd. 
O De ouders gaan akkoord dat de school de leerlinggegevens uitwisselt met het CLB in het belang van de    
   ontwikkeling van het kind. 

 

Status inschrijving:  

O gerealiseerd    

O gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde 

 

Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement, 

Inschrijvende ouder verklaart dat hij/zij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de 
toestemming van de andere ouder. 

 

Datum                                                                                handtekening vader, moeder, voogd of opvoeder  

 

 

 

_____________                                                                                                  _____________________ 

 

“De wet verwerking persoonsgegevens van 8-12-92 is van toepassing op de verwerking van deze gegevens. Ze 
worden door de school verwerkt voor inwendig gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Je kan je steeds 
tot de school wenden om deze gegevens in te kijken. Je hebt ook het recht deze zo nodig te laten verbeteren.” 

 



   

 

 

 

Bijlage inschrijvingsformulier 

 
Naam: betaler schoolrekeningen (fiscaal attest)     __________________________________ 

Beroep ouder 1 _____________________        Beroep ouder 2 _______________________ 

Welke taal spreek je als mama /papa met je kind? 

Mama: ____________________________          Papa:  _____________________________ 

Wat doet je kind graag? ______________________________________________________ 

Hobby’s ? _________________________________________________________________ 

 

Bijzonderheden die u als ouder belangrijk vindt voor het schoolgaan van uw kind? ________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Ouderlijk gezag 

Als de ouders niet (meer) samen wonen, worden de onderstaande afspraken gemaakt: 

Hoe geeft de school info aan beide ouders?  ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Hoe en wie van de ouders geeft info aan de school? ________________________________ 

Beslissingen over het kind moeten ouders gezamenlijk nemen. Hoe spreken jullie dit af? 

__________________________________________________________________________ 

 

Schoolverandering 

Reden van schoolverandering  _________________________________________________ 

Gevolgde leeftijdsgroep  ______________________________________________________ 

 

Hoe leerde u onze school kennen? 

o Vader/moeder is oudleerling 

o Mond aan mond reclame 

o Via oud-leerlingen 

o Via leerlingen die nu op school zitten 

o Via familie, vrienden, kenissen 

o Publiciteit en communicatie 

o Website 

o Artikels in pers 

o Facebook 

o Doorverwezen door CLB 

o Andere: ____________________________________________________________ 



   

 

 

 

 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 

door de vrije kleuterschool Krinkelrups 

 

Ondergetekende, ouder/voogd van…………………….……….….……..(naam + voornaam 

kind) 

uit klas…………………….verklaart dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door de 

school gebruikt mag worden: 

 

Kruis aan indien u 
toestemming 
geeft 

Beeldmateriaal mag door de 
school gebruikt worden 

Beeldmateriaal mag gebruikt worden voor de 
volgende doelen. 

       ☐  
Op de openbare website van de 
school www.krinkelrups.be 
 

Informeren van (toekomstige) ouders over de 
school, het gegeven en te volgen onderwijs en 
diverse activiteiten zoals schoolreisjes, 
schoolfeesten, .. 
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor 
PR-doeleinden van de school. 

       ☐  
In de media 
 

Om aspecten van de school bekend te maken aan 
een ruimer publiek. Bv in een krantenartikel. 

       ☐ 
 
In gedrukte publicaties 
 

Om de werking van de school bekend te maken 
aan een ruimer publiek. 
Bv uitnodigingen voor open deur, schoolfeest, 
reclamefolder, informatieblad van de gemeente,… 

 

Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader 

van de vermelde doelen. 

 

Datum:    ……………………………………………………. 

Naam ouder/voogd   ……………………………………………………. 

Handtekening ouder/voogd  …………………………………………………….. 

 

http://www.krinkelrups.be/

