
Verzoek tot inschrijving met blokletters invullen a.u.b. 
 

LEERLING 

Achternaam:  ________________________________________    Tussenvoegsel:  ____________________________ 

Roepnaam:  ________________________________________    Geslacht:  jongen / meisje                     

Voornamen(voluit): ________________________________________    BSN-nummer: ____________________________** 

Geboorteplaats:  ________________________________________     Geboortedatum:  ____________________________ 

Straatnaam + huisnummer:  ________________________________________    Telefoon:  ____________________________ 

Postcode/woonplaats: ________________________________________   

Nationaliteit: ________________________________________    Geboorteland:  ____________________________ 

Naam huisarts: ________________________________________   Kerkgenootschap: ____________________________ 

Adres + tel. huisarts: ________________________________________     Gedoopt:  JA / NEE * 

 

 

 

** Kopie van formulier met daarop het BSN-nummer toevoegen of uiterlijk eerste schooldag inleveren 

 

 

 

VADER / VERZORGER 

Naam en voorletters:  __________________________________________  Geboortedatum:  ___________________________ 

Geboorteland:  _____________________ Nationaliteit: __________   Kerkgenootschap: __________________________ 

Beroep:  ________________________________________     e-mail adres: ______________________________ 

Opleiding:               ________________________________________     Einddiploma:  JA / NEE* 

Mobilnr. vader:                         ________________________________________ 

Indien afwijkend adres/tel:  ____________________________________________________________________________________ 

Vader/verzorger telefoon werk: _______________________________________ 

 

 

MOEDER / VERZORGSTER 

Naam en voorletters:  __________________________________ _______  Geboortedatum:  ___________________________ 

Geboorteland:  _____________________ Nationaliteit: __________  Kerkgenootschap: ___________________________ 

Beroep:  _________________________________________    e-mail adres: _______________________________ 

Opleiding:               ________________________________________     Einddiploma:  JA / NEE* 

Mobilnr. moeder:                      ________________________________________ 

Indien afwijkend adres/tel:  _____________________________________________________________________________________ 

Moeder/verzorgster telefoon werk: _____________________________________ 

 

Is er sprake van een één-ouder gezin?                          JA / NEE *            Gehuwd / samenwonend / gescheiden / ger. partnerschap* 

Eventueel naam voogd:  ____________________________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:  _________________________________________ Telefoon: ___________________________________ 

 

Ook achterzijde invullen a.u.b. 

 



 

OVERIGE KINDEREN VAN HET GEZIN 

Roepnaam:    Geboortedatum:  School en huidige groep: 

___________________________  jongen / meisje* ______________________  __________________________________________ 

___________________________  jongen / meisje* ______________________  __________________________________________ 

___________________________  jongen / meisje* ______________________  __________________________________________ 

 

Heeft uw kind een PSZ / kinderdagverblijf bezocht?  JA / NEE * 

Naam instelling:  _________________________________________ Telefoon: __________________________________ 

Adres:  _________________________________________ 

Postcode/Woonplaats: _________________________________________ 

 

Heeft uw kind al een basisschool bezocht?  JA / NEE *   

Naam instelling:  _________________________________________ Telefoon: __________________________________ 

Adres:  _________________________________________ 

Postcode/Woonplaats: _________________________________________ 

Huidige groep:  _______________ Blijven zitten JA / NEE                  Zo ja, in groep:_____________________________           

 

GEZONDHEID 

Medicijngebruik:  ____________________________________________________________________________________ 

Dieet:  ____________________________________________________________________________________ 

Allergieën:  ____________________________________________________________________________________ 

Anders:  ____________________________________________________________________________________ 

Noodadressen +naam+ telefoonnummer:  1. __________________________________________________________________ 

 2. __________________________________________________________________ 

Ondergetekende:  
 

 verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

 geeft de school toestemming om nadere gegevens op te vragen bij de huidige school, peuterspeelzaal of bij 
andere instanties.  

 is op de hoogte van de inhoud van de schoolgids van de Bonte Pael.  

 verklaart WEL / NIET jaarlijks de in de schoolgids genoemde vrijwillige ouderbijdrage te betalen. (Deze bijdrage 
wordt gebruikt voor diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Schoolreisje, Sportdag 
e.d.  die door de oudervereniging in samenwerking met de school worden georganiseerd.) 

 verklaart WEL / GEEN toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s op de website en Facebook- pagina van 
basisschool de Bonte Pael. 
 

Deze verklaring geldt voor de gehele basisschoolperiode en kan ieder jaar schriftelijk gewijzigd worden vóór het 
einde van het schooljaar. 
 
 
 
Plaats:  ___________________________________   Datum: _____________________________________ 
 
 
Handtekening vader/verzorger:  Handtekening moeder/verzorgster: 
 
 
____________________________________________   ____________________________________________ 
 
 
Datum waarop u wenst dat  uw kind de Bonte Pael gaat bezoeken:__________________________ 
 
 
* Kijkt u eens op www.bontepael.nl, vervolgens klikt u op kinderen, dan op groepen en als laatste kiest u de groep van uw kind.*  
 

 Uitsluitend voor administratieve doeleinde: 
 
Komt op school:_______________________________  Ingedeeld in groep:______________________ 
 
Leerling nummer:_______________________________  gewicht:______________________________ 

http://www.bontepael.nl/

