
 
 
 
 
 

Reigerlaan 7 
1394 CK Nederhorst den Berg 

tel.: 0294 251522 
info@meesterkremerschool.nl 

INSCHRIJFFORMULIER 

PERSONALIA LEERLING  
 
Achternaam _________________ 
Voorna(a)m(en) _________________ 

_________________ 
Roepnaam _________________ 
 

Geslacht M / V 
Geboortedatum _________________ 
Geboorteplaats _________________ 
Burgerservicenummer* _________________ 

 

Straat en huisnummer _________________ 
Postcode _________________ 
Plaats _________________ 
 

Telefoon _________________ 
Telefoon is geheim ja/nee 
 

 

Eerste nationaliteit _________________ 
Tweede nationaliteit _________________ 
Land van herkomst _________________ 
Datum in Nederland _________________ 
 
Is ingeschreven geweest bij een andere school Ja / Nee 
Indien afkomstig van andere school: 
Naam school van herkomst _________________ 
Plaats school van herkomst _________________ 
Binnenkomst in groep              _________________ 
Per datum _________________ 
 
HUISARTS EN MEDISCH 
Achternaam huisarts _________________ 
Woonplaats _________________ 
Telefoonnummer _________________ 
Allergie _________________ 
 

GEZIN 
Aantal kinderen gezin _________________ 
Plaats van kind in gezin _________________ 
Geboortedatum broertje(s) _________________ 

Geboortedatum zusje(s) _________________ 
 
 

FOTO / FILM (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

- Ouder geeft wel / geen toestemming foto’s te plaatsen bij interne uitingen van de school. 
- Ouder geeft wel / geen toestemming foto’s te plaatsen bij externe uitingen van de school. 
- Ouder geeft wel / geen toestemming filmpjes te plaatsen bij interne uitingen van de school. 
- Ouder geeft wel / geen toestemming filmpjes te plaatsen bij externe uitingen van de school. 
- Ouder geeft wel / geen toestemming filmpjes voor trainingsdoeleinden intern te gebruiken. 
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PERSONALIA VERZORGER 1            PERSONALIA VERZORGER 2 
 
Achternaam  _________________ Achternaam _________________ 
Voorletter(s) _________________ Voorletter(s) _________________ 
Geslacht M / V Geslacht                     M / V 
Geboortedatum _________________ Geboortedatum _________________ 
Geboorteplaats _________________ Geboorteplaats     _________________ 
Relatie tot kind _________________ Relatie tot kind _________________ 
Burgerlijke staat _________________ Burgerlijke staat _________________ 
Wettelijk verzorger Ja / Nee Wettelijk verzorger Ja / Nee 

 

**Hoogst genoten opleiding of diploma **Hoogst genoten opleiding of diploma 
_________________  _________________ 

Diploma behaald                 Ja / Nee Diploma behaald               Ja / Nee 
Indien nee, aantal jaren Indien nee, aantal jaren  
onderwijs (binnen opleiding) _____________ onderwijs (binnen opleiding) _____________ 
Naam van de school  _________________ Naam van de school  _________________  
Jaar waarin diploma behaald is ___________ Jaar waarin diploma behaald is ___________  
 
E-mail _________________ E-mail _________________ 
 

Telefoon mobiel _________________ Telefoon mobiel _________________ 

 

Adres indien afwijkend van leerling: Adres indien afwijkend van leerling: 

Verzorger 1 Verzorger 2 

Straat en huisnummer _________________ Straat en huisnummer _________________ 
Postcode _________________ Postcode _________________ 

Plaats _________________ Plaats _________________ 

Telefoon thuis _________________ Telefoon thuis _________________

 
Noodnummer (indien ouder(s) onbereikbaar: 

Telefoonnummer _________________  
 

Naam bij noodnummer _________________  

 

Relatie _________________  

 

 

ONDERTEKENING ONDERTEKENING 
Naar waarheid ingevuld Naar waarheid ingevuld 
 
Naam verzorger 1 _________________ Naam verzorger 2 _________________ 

 
Handtekening _________________ Handtekening _________________ 
 
Datum _________________ Datum _________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Van toepassing zijn de beleidsvoorwaarden zoals vermeld in de schoolgids. 
- Er is altijd een intakegesprek met de directie. 
- Inschrijving is pas van kracht na toestemming directie. 
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