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INSCHRIJFFORMULIER

PERSONALIA LEERLING

Achternaam __________________________

Voorna(a)m(en) ___________________________

___________________________

Roepnaam ___________________________

Geslacht   M        V

Geboortedatum ___________________________

Geboorteplaats ___________________________

BSN-nummer ___________________________

Land van herkomst ___________________________

Gezindte ___________________________

Nationaliteit ___________________________

Is ingeschreven geweest
bij een andere school  Ja       Nee

Heeft uw kind behoefte aan specifieke ondersteuning?

                                       Ja       Nee

Indien afkomstig van een andere school:

Naam school van herkomst___________________________

Plaats school van herkomst___________________________

VERGEET NIET HET FORMULIER OP DE
ACHTERZIJDE TE ONDERTEKENEN!

www.aloysiusoverveen.nl

  

PERSONALIA VERZORGER 1

Achternaam ___________________________

Voorletters ___________________________

Geslacht  M         V

Relatie tot kind  vader   moeder …………………

Beroep ___________________________

Hoogst genoten opleiding ___________________________

Telefoon mobiel ___________________________

Telefoon werk ___________________________

Burgerlijke staat ___________________________

E-mail __________________________________________

Straat en huisnummer ___________________________

Postcode ___________________________

Plaats ___________________________

Telefoon thuis ___________________________

Telefoon thuis geheim  Ja       Nee

PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam ___________________________
(meisjesnaam)
Voorletters ___________________________

Geslacht  M         V

Relatie tot kind  vader   moeder …………………

Beroep ___________________________

Hoogst genoten opleiding ___________________________

Telefoon werk ___________________________

Telefoon mobiel ___________________________

Burgerlijke staat ___________________________

E-mail __________________________________________

indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer ___________________________

Postcode ___________________________

Plaats ___________________________

Telefoon thuis ___________________________

Telefoon thuis geheim  Ja       Nee                z.o.z.

__________________________________________________________________________________
Inschrijfformulier  Aloysiusschool  Overveen

http://www.aloysiusoverveen.nl/
mailto:patricia.dresens@jl.nu


vervolg INSCHRIJFFORMULIER

GEZIN

Aantal kinderen gezin ___________________________

Plaats van kind in gezin ___________________________

HUISARTS 

Achternaam huisarts ___________________________

Adres ___________________________

Woonplaats ___________________________

Telefoonnummer ___________________________

OPMERKINGEN

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

ONDERTEKENING VERZORGER 1

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1 ___________________________

Datum ___________________________

Handtekening ___________________________

 Heeft u bezwaar dat foto’s van uw kind, van activiteiten 
in groepsverband, te zien zijn op de website en/of in de 
nieuwsbrief van de school ?  

        Ja       Nee

 Heeft u bezwaar dat op de leerlingenlijst, die aan het 
begin van het schooljaar verspreid wordt, naam, adres 
en telefoonnummer vermeld wordt?  

        Ja       Nee

 Ondergetekenden zijn op de hoogte van het feit dat de 
oudervereniging, en het schoolfonds van de 
Aloysiusschool, ieder schooljaar vragen om een 
vrijwillige bijdrage.

VERKLARING SCHOOL

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden 
behandeld en zijn alleen ter inzage voor:

- de directie van de school
- de inspectie van het basisonderwijs
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Elke ouder heeft het recht op inzage en correctie van 
onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie 
dat op zijn kind betrekking heeft.

ONDERTEKENING VERZORGER 2

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 2 ___________________________

Datum ___________________________

Handtekening ___________________________

__________________________________________________________________________________
Inschrijfformulier  Aloysiusschool  Overveen
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