GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL

Vestigingsplaatsen:

Kloosterstraat 18 – B-3770 RIEMST

Vlijtingen – Lafelt - Heukelom

INSCHRIJVINGSFORMULIER
ALGEMENE GEGEVENS
Inschrijvingsdatum:

……………………………………….……….

Schooljaar:

……………………….……………………………………..

Stamboeknummer:

…………………………..........................

Klas:

…………………………………………………….…………

Naam:

………………………………………………..

Voornaam:

………………………………………..………………….....

Voornamen:

………………………………………………..

Geslacht:

M / V

Nationaliteit:

………………………………………………………………

Geboortedatum

………………………………………………..

Geboorteplaats: ………………………………………………………………

Rijksregisternummer:

………………………………………………..

Reknr.

Straat, nummer (bus):

………………………………………………..

Postc., gemeente: ………………………….………………………………….

Telefoonnr.

………………………………………………..

Gsmnr.:

………………………………………………………..……..

Extra nr.(Grootouders,…):

………………………………………………..

…………………….…………………….…….................

FAMILIALE GEGEVENS
Godsdienstkeuze:

………………………………………………..

Mutualiteit

…………………………………

Huisdokter:

………………………………………………..

Telefoon:

…………………………………

Leerlingenvervoer:

te voet,

met de fiets,

Samenstelling gezin:

twee-oudergezin (gehuwd of samenwonend),

nieuw samengesteld gezin,
Gezinshoofd:

met de wagen,

wonen in een instelling,

natuurlijke vader,

natuurlijke moeder,

met de bus
adoptiegezin,

één-oudergezin,
partner vader,

pleeggezin

co-ouderschap
partner moeder

Aantal kinderen:

………

Zus of broer op school: JA - NEE

Naam en voornaam:

……………………………………………….

Geb. datum: …………………….

Geslacht: M/V

Naam en voornaam:

……………………………………………….

Geb. datum: …………………….

Geslacht: M/V

Naam en voornaam:

……………………………………………….

Geb. datum: …………………….

Geslacht: M/V

Naam en voornaam:

……………………………………………….

Geb. datum: …………………….

Geslacht: M/V

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gezinshoofd/voogd:

Naam: ……………………………………………………………… Voornaam:

………………………………………………………………

Beroep: ……………………………………………………………. Tel. Werk:

………………………………………………………………

Diploma: …………………………………………………………. Nationaliteit:

………………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………… Gsm:

………………………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………………….. Burgerlijke Staat: ………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verwantschap met het kind: ……………………………………………...........
Adres (indien verschillend van dom. adres v.h. kind): ……………………………………………………….………………………………………………………….............
Moeder/partner:

Naam: ……………………………………………………………… Voornaam:

………………………………………………………………

Beroep: ……………………………………………………………. Tel. Werk:

………………………………………………………………

Diploma: …………………………………………………………. Nationaliteit:

………………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………… Gsm:

………………………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………………….. Burgerlijke Staat: ………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verwantschap met het kind: ……………………………………………………..
Adres (indien verschillend van dom. adres v.h. kind): …………………….…………………………………………………………………………………………….............

GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL

Vestigingsplaatsen:

Kloosterstraat 18 – B-3770 RIEMST

Vlijtingen – Lafelt - Heukelom

VERKLARING OUDERS BIJ

INSCHRIJVING KLEUTER/LEERLING

Ondergetekende vader, moeder, voogd (1) van:

Naam en voornaam leerling:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum: ……………………………………

1.

geboorteplaats: ..………………………………………………………………………………..

Verklaart hierbij dat zijn/haar (1) kind alleen in de
□ gesub. vrije basisschool – Kloosterstraat 14, 18 – 3770 Vlijtingen
□ gesub. vrije basisschool – Ierskruisstraat 63 – 3770 Lafelt
□ gesub. vrije basisschool – Heukelomdorp 32 – 3770 Heukelom
is ingeschreven met ingang van: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ het betreft een eerste inschrijving
□ het betreft een schoolverandering:
naam en adres van de vorige school (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Verklaart het schoolreglement ontvangen te hebben.
In geval van niet akkoord met de inhoud van dit reglement zal hij/zij de directie hiervan schriftelijk
- binnen de 8 dagen – op de hoogte brengen waardoor de inschrijving als nietig verklaard wordt.
In geval van akkoord zal hij /zij de verklaring ondertekenen en binnen de 8 dagen aan de directie
terug bezorgen.

3.

De inschrijvende ouder/voogd verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W.
te handelen met instemming van de andere ouder.

Voor akkoord en echt verklaard
Naam en voornaam ouder of voogd:

datum: ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening: ………………….……………………………

In te vullen door de school: geboortedatum gestaafd met kopie van (3): ………………..………………………………………………………………

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) School waar het kind ingeschreven was, ook al is het nooit effectief aanwezig geweest.
(3) Geraadpleegd en gekopieerd document: ID kind of sis-kaart – geboorteakte – trouwboekje
Opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
“De wet verwerking persoonsgegevens van 08-12-1992 is van toepassing op de verwerking van deze gegevens. De
school verwerkt deze gegevens voor het aanleggen van een leerlingenbestand; het registreren van uitslagen en
deliberatieresultaten; het berekenen, factureren en innen van verschuldigde bedragen; het opvolgen van oudleerlingen; het begeleiden van leerlingen in hun totale ontwikkeling en bij psychische problemen alsmede bij hun
studiekeuze. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. U heeft het recht zich tot de school
te wenden om de gegevens in te zien en zo nodig te verbeteren. “

