
lnschrijfformulier Dr. Schaepmanschool
Personalia leerling

Achternaam :

Voornaíalmíen) :

Roeonaam Gesl cht:EMeisieEloneen

Geboortedatum BSN :

Gehnnrtpland boortenlaats:

Eerste Nationaliteit : Tweede Natinnal itpit

ílndien van toenassins) I nd van Herkomst : f)atr r in Nederland :

Straat en huisnummer
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Gegevens vorig onderwiis
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Naam Kinderdasoovan t: E n.v.t.

Broers en zussen

NOOdnUmmgfS fin geval von nood proberen wij dhijd eerst ouders te bereiken, indien zij niet opnemen, wordt dit nummer gebetd)

Naam : Tplpfoon n llmmêr'

Naam: Telefoonnummer:

Medische Êegevens
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Dr, Schoeprnonschool



Personalia verzorger 1

Achternaam : E Mevrouw E Heer

Voorlpfters : Roeonaam :

Gphoortehnd Gehoortpnlaats:

n

E-mail :

Relatie tot kind : Burserliike staat:

Wctteliik*r vo-tTnroFr Nee n la Thrrictaa t:

Adres indien dit olwijkend is van de leerling

Straat en huisnummer : Postcode

G m

Personalia verzorger 2

Achternaam : n Mevrorrw l-l Heer

Voorletters : Roeonaam :

Gehonrteland: Gehoortenlaatc:

E-mail :

Relatie tot kind : Bureerliike staat:

Wetteliikp vo-tTn.raFt' Nee n la Thuistaal:

Adres indien dit olwijkend is van de leerling

Straat en huisnummer : Postcode

Dr" Schaêpmonschool
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Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind

Op de website van de school E Geen toestemmine E Toestemmine

Op Facebook van de school n Geen toestemming n Toestemmins

Controle door ouders op luizen fl Nee E Ja

Aanvullende opmerkingen (eventueel opmerkingen over plaatsing kleuterklas)

Verklaring school

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk
gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het
kind.

Ondertekening dat formulier naar waarheid is ingevuld

Verzorger 1

Naam:

Verzorger 2

Naam:

Datum : Datum

Handtekening Handtekening

Dr"$chaepmonschool
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