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Inschrijfformulier 
Basisschool met de Bijbel Huinen 
 
Onderdeel van Scholenvereniging CNS Putten 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:   

- het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt  
- alle gegevens betreffende het kind en de ouders op het (voorlopig) inschrijfformulier zijn ingevuld  
- zowel de ouders / verzorgers als de directeur van de school het formulier hebben ondertekend  

 
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot inschrijven, indien  

- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen  
- aan voornoemde voorwaarden van definitieve inschrijving niet wordt voldaan 
- we vanuit ons OSP niet de mogelijkheden zien om uw kind de juiste ondersteuning te geven. 

Als onze school de noodzakelijke ondersteuning aan uw kind niet kan bieden, zal zij zorgen dat deze ondersteuning elders wordt geboden. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Gegevens van het kind  
 
Achternaam:   

Roepnaam:   

Voorna(a)m(en) :   

Andere naam hanteren: Ja / Nee 

Zo ja, welke naam:   

Geslacht: M / V 

Geboortedatum:   

Geboorteplaats:   

Gemeente:   

Sofinummer/BSN*:   

Land van herkomst:   

Datum in Nederland:   

1e Nationaliteit :   

2e Nationaliteit:   

Vluchtelingenstatus: Ja / Nee 

Godsdienst / gezindte:   

Naam huisarts:   

Telefoon huisarts:   

Naam tandarts:   

Telefoon tandarts:  

  

ALGEMENE TOELICHTING 
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit 
inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op de 
Basisschool met de Bijbel Huinen. 
 
VERKLARING SCHOOL 
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden 
behandeld en zijn alleen ter inzage voor: 
- de directie en teamleden 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 recht op inzage en correctie van onjuiste 
gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn 
kind betrekking heeft. 

 

*Toelichting Sofinummer/BSN 

Sofinummer en burgerservicenummer zijn meestal dezelfde 
nummers. Het nummer van uw kind kunt u op een aantal 
documenten vinden: 
- het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind; 
- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind; 
- het geboortebewijs van uw kind; 
- een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de 
geboorte van uw kind heeft verstrekt. 
Het is dus niet nodig een uittreksel uit de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA) aan te vragen. De zorgpas kan niet 
gebruikt worden voor inschrijving van uw kind, want dit 
document wordt niet door de overheid uitgegeven. 
Let op: neem een document met het BSN-nummer mee of voeg 
een kopie toe aan dit inschrijfformulier. 
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2. Gegevens van de ouders / verzorgers  
 

Personalia verzorger 1 O vader  
O moeder  
O voogd  
O toeziend voogd 
O ouders 
O adoptieouder 

O stiefvader 
O stiefmoeder 
O pleegvader 
O pleegmoeder 
O internaat 
O overig 

Personalia verzorger 2 O vader  
O moeder  
O voogd  
O toeziend voogd 
O ouders 
O adoptieouder 

O stiefvader 
O stiefmoeder 
O pleegvader 
O pleegmoeder 
O internaat 
O overig 

Achternaam  Achternaam  

Voorvoegsel  Voorvoegsel   

Voorletters  Voorletters   

Geslacht M / V Geslacht M / V 

Geboortedatum  Geboortedatum   

Geboorteplaats  Geboorteplaats  

Land van herkomst  Land van herkomst  

Nationaliteit   Nationaliteit   

Godsdienst/gezindte  Godsdienst/gezindte  

Kerkelijk meelevend 

O nee 

O ja, aangesloten bij 

…………………………………… 

Kerkelijk meelevend 

O nee 

O ja, aangesloten bij  

……………………………………… 

Beroep   Beroep   

Hoogst genoten 

opleiding of diploma** 
 

Hoogst genoten 

opleiding of diploma** 
 

Diploma behaald Ja / Nee Diploma behaald Ja / Nee 

Indien nee, aantal 

jaren onderwijs binnen 

opleiding 

 

Indien nee, aantal 

jaren onderwijs binnen 

opleiding 

 

Naam van de school 

waar diploma behaald 

is 

 

Naam van de school 

waar diploma behaald 

is 

 

Jaar waarin diploma 

behaald is 
 

Jaar waarin diploma 

behaald is 
 

Werkzaam bij bedrijf  Werkzaam bij bedrijf  

Telefoon werk  Telefoon werk  

Telefoon mobiel  Telefoon mobiel  

Burgerlijke staat   Burgerlijke staat  

 
 Indien afwijkend van verzorger 1 

Straat en huisnummer  Straat en huisnummer  

Postcode  Postcode  

Plaats  Plaats  

Telefoon thuis  Telefoon thuis  

Telefoon thuis geheim Ja / Nee Telefoon thuis geheim Ja / Nee 

E-mailadres   E-mailadres   

** Toelichting onderwijsgegevens: Ondertekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd. 
 
In te vullen door de school: 
Opleidingscategorie weging o basisonderw. of (v)so-zmlk 
 o lbo/vbo of vmbo bbl/kbl 
 o overig vo en hoger  

Opleidingscategorie weging o basisonderw. of (v)so-zmlk 
 o lbo/vbo of vmbo bbl/kbl 
 o overig vo en hoger 
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3. Algemene gegevens 
 

Is er sprake van een eenoudergezin? ja / nee 

Gezinssamenstelling vader / moeder / voogd / verzorger  
 
(naam kind)_______________ (geboortedatum) ___-___-___  
(naam kind)_______________ (geboortedatum) ___-___-___ 
(naam kind)_______________ (geboortedatum) ___-___-___ 
(naam kind)_______________ (geboortedatum) ___-___-___ 
(naam kind)_______________ (geboortedatum) ___-___-___ 
 

Wie te waarschuwen bij afwezigheid 
ouders? (noodnummer) 

Dhr / Mevr.   

Telefoonnummer  

Relatie tot het kind  

Voorstel datum 1e schooldag  

Eventuele bijzonderheden m.b.t. het gezin 
(bijv. ziekte van gezinslid) 
 

 

 
4. Gegevens peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf 

Bezocht het kind een peuterspeelzaal/ 
kinderdagverblijf? 

 ja, nl.  
 nee 

Zijn daarover bijzonderheden te melden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Gegevens andere (basis)school of instelling (indien leerling van andere basisschool komt) 

Naam (basis)school / instelling  

Adres   

Plaats  

Telefoonnummer  

Groep  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj) 

Zijn er bijzonderheden m.b.t. de vorige 
school te melden? 

Ja / Nee 
Zo ja, welke? 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Sociaal maatschappelijke gegevens 
We realiseren ons dat uw kind in ontwikkeling is en dat onderstaande gegevens wellicht veranderd zullen zijn als uw kind op school komt. 

Baby en peutertijd 

Zijn er bijzonderheden te melden over de 
zwangerschap en/of babytijd? 

Ja / Nee 

Heeft uw kind ingrijpende gebeurtenissen 
meegemaakt? 

Ja / Nee 

Kan uw kind de volgende kledingstukken 
zelfstandig aan- en uitdoen? 
(Gebruik evt. de ruimte ernaast voor 
opmerkingen.) 

O jas 
O trui 
O broek 
O schoen/laars 

Is uw kind zindelijk? Ja / Nee 

Kan uw kind zelfstandig naar de wc? Ja / Nee 
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De taal/denkontwikkeling 

De moedertaal van uw kind is Fries / Nederlands / andere taal, nl. 

Uw kind spreekt duidelijk en is goed 
verstaanbaar 

Ja / Soms / Nee 

Uw kind begrijpt goed wat er gezegd wordt Ja / Soms / Nee 

Uw kind kan met woorden duidelijk maken 
wat het wil vertellen 

Ja / Soms / Nee 

Zijn er bijzonderheden in de 
spraakontwikkeling? 

Ja / Nee 

Wordt uw kind regelmatig voorgelezen? Ja / Nee 

Is uw kind lid van de bibliotheek? Ja / Nee 

Komt er in uw naaste familie dyslexie voor? 
Ja / Nee 
Zo ja, welk familielid? 

 
De spel- en sociale ontwikkeling 
Waar speelt uw kind graag mee?  

Waar speelt uw kind het liefst? Binnen / buiten 

Heeft uw kind voorkeur voor bepaalde 
speelkameraadjes? 

Ja / Nee 
Meisjes / jongens / beide 
Oudere / jongere kinderen 

Neemt uw kind initiatief voor het spelen met 
een vriendje of vriendinnetje? 

Ja / Nee 

Neemt uw kind de leiding bij het spel? 
Bepaalt hij of zij wat er gebeurd? 

Ja / Soms / Nee 

Hoe lang kan uw kind zelfstandig spelen? … minuten 

 
De motorische ontwikkeling 
Beweegt uw kind graag? Ja / Nee 

Hoe beweegt uw kind? Soepel / weinig soepel 

Kan uw kind goed evenwicht houden? Ja / Nee 

Kan uw kind: O knippen 
O een poppetje tekenen 
O bouwen met lego 
O kralen rijgen 
O fietsen op een driewieler 
O fietsen op een fiets met zijwieltjes 
O met de muis van de computer omgaan 
O tegen een bal aan trappen 
O springen met twee voeten tegelijk 

 
De versnelde ontwikkeling 
Is al bezig met letters en cijfers Ja / Nee 

Gebruikt moeilijke en andere woorden Ja / Nee 

Is perfectionistisch Ja / Nee 

Is taakgericht Ja / Nee 

Vraagt veel om nieuwe uitdagingen Ja / Nee 

 
Kruis in het onderstaande lijstje aan waar u uw kind in herkent 

O spontaan 
O opgewekt 
O driftig 
O levendig 
O ontspannen  
O vrolijk 
O leergierig 

O zelfverzekerd 
O somber 
O weet wat hij wil 
O agressief 
O gespannen 
O rustig 
O ……………… 

O speelt graag alleen 
O overactief 
O aandacht vragend 
O passief 
O open 
O angstig 
O ……………… 

O makkelijk 
O creatief 
O verlegen 
O energiek 
O kan goed delen 
O gehoorzaam 
O ……………… 
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Heeft uw kind andere verzorgers gehad?   ja, nl. 
 nee 

Heeft uw kind last van emotionele 
problemen (bijv. slapeloosheid / 
scheidingsangst / heimwee) 

 ja, nl. 
 nee 

Heeft uw kind leerproblemen?   ja, nl. 
 nee 

Is er sprake van gedragsproblemen thuis/op 
school?  

 ja, nl. 
 nee 

 
Is uw kind in contact geweest met een van de volgende instanties? 

 GGZ (Bijv. De Meerkanten) 
 Gespecialiseerde Gezinsverzorging  
 Sociaal Pedagogische Dienst (MEE)  
 Praktische Pedagogische 

 Gezinsbegeleiding 
 Logopedie 
 Schoolbegeleidingsdienst 
 Buurtzorg Jong 

 Consultatieteam  
 Vroegsignalering  
 Audiologisch centrum  
 Spraak-taalteam  
 Integrale vroeghulp  
 Orthopedagoge  
 Collegiale consulent 

 Fysiotherapie  
 Raad voor de Kinderbescherming  
 Maatschappelijk werk  
 Artsen, nl………………………………. 
 Jeugdgezondheidszorg  
 Psycholoog  
 Medisch kinderdagverblijf  
…………………………………………… 

 
 
Ouders / verzorgers verlenen de directie en/of interne begeleider(s) van de school toestemming om contact op te 
nemen met de onder 4, 5 en 6 vermelde instanties om inlichtingen op te vragen. Deze inlichtingen betreffen alleen die 
aspecten, die voor de school van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat te kunnen begeleiden bij zijn/ haar 
ontwikkeling.  
De ouders geven hierbij toestemming aan de toeleverende instantie om de gevraagde informatie te verstrekken.  
Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.  
Als wij contact opnemen met bovengenoemde instanties, doen we dat altijd met medeweten van u. 
Ondergetekende(n) verleent hierbij 0 wel toestemming 
 0 geen toestemming 
 

 
7. Medische gegevens 

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt e.d. 
Afhankelijk van de ernst van de situatie zal de school contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, 
door hen aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze 
situatie zich voordoet zal de leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is bij een ´eenvoudige´ 
pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. Bij twijfel zal overleg gevoerd worden met een 
bedrijfshulpverlener.  
Om een juiste afweging te kunnen maken vragen we u de onderstaande gegevens indien van toepassing in te vullen. 
Wilt u evt. veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de school? Het is zeer belangrijk dat 
deze gegevens actueel zijn. Voor structurele medicijnverstrekking is er een protocol van de GGD. 
 

Kan uw kind goed: horen: ja / nee 
zien: ja / nee 

Gebruikt uw kind medicijnen?  Ja, voor 
 Nee 

Is er sprake van allergie?  Ja, voor  
 Nee 

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende 
zaken 

 Medicijnen, nl.  
 Ontsmettingsmiddelen, nl.  
 Smeerseltjes (bijv. tegen insectenbeten), nl.  
 Pleisters, nl.  
 Overig, nl. 

Verzekeringsnummer  

 
  



 Inschrijfformulier BmdB Huinen – Huinerschoolweg 5 – 3882 TJ Putten – tel. 0341 491221   

8. Verklaring  

 
Schoolgegevens (door de school in te vullen) 
Brinnummer  13XA 

Datum 1e
 

schooldag / inschrijving   

Geplaatst in groep   

Ingevoerd in administratieprogramma?  ja / nee 

Leerlingenkaarten afgedrukt?  ja / nee 

Bericht aan school van herkomst gestuurd?  ja / nee 

NT2? ja / nee 

 

Hierbij verklaren de ouders/verzorgers, dat  
 

 de leerling niet ingeschreven staat bij een andere school op de datum van de eerste schooldag  
 de leerling voor het eerst op een school wordt ingeschreven 

(aankruisen wat van toepassing is) 
 

 de gegevens naar waarheid zijn ingevuld  

 de gegevens op dit inschrijfformulier juist en volledig zijn  

 ze akkoord gaan met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aan leggen van 
een leerlingendossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de school  

 ze akkoord gaan met controle van de opleidingsgegevens  

 ze akkoord gaan met de omschreven handelswijze bij punt 7 ‘Medische gegevens’ 

 ze de grondslag van de school respecteren 
 
Bij het verwerken van deze gegevens zijn de bepalingen uit de wet Persoonsregistratie van toepassing 

 
Als er in de groepen foto’s gemaakt worden of gefilmd ten behoeve van onderwijs, website of schoolgids heb ik geen 
bezwaren als mijn kind zichtbaar is.  0 mee eens / 0 niet mee eens 
 
 Datum: ……….-……….-……………….. 
 
Naam ouder/verzorger/voogd (1) Naam ouder/verzorger/voogd (2) 
 
 
…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
 
Handtekening: Handtekening: 
 
…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
 


