Inschrijfformulier Bosseschool
Leerling
achternaam
roepnaam
voornamen
adres
woonplaats
gemeente
geboorteplaats
geboorteland
datum inschrijving
datum 1e schooldag
pleegkind

sofi-nummer **
geslacht

JA / NEE

Ouder/Verzorger/Voogd 1
naam incl. voorl.
indien afwijkend:
- adres
- postcode
- woonplaats
burgerlijke staat
wettelijk gezag
JA / NEE *
geboorteland
nationaliteit
relatie tot kind
extra tel.nummer
beroep
hoogste opleiding **
diploma **
JA / NEE *
geen diploma, aantal 1 / 2 / 3 / 4 *
jaren opleiding **
E-mail adres

M/V*

geboortedatum
postcode
tel.nummer(+ geheim)
JA / NEE *
nationaliteit
kerkgenootschap
plaatsing in groep
van school
gezinssamenstelling
1e /2e /3e /4e /5e kind *
Ouder/Verzorger/Voogd 2
naam incl. voorl.
indien afwijkend:
- adres
- postcode
- woonplaats
burgerlijke staat
wettelijk gezag
JA / NEE *
geboorteland
nationaliteit
relatie tot kind
extra tel.nummer
beroep
hoogste opleiding **
diploma **
JA / NEE *
geen diploma, aantal 1 / 2 / 3 / 4 *
jaren opleiding **

Overig
huisarts
tel.nummer
opvangadres na schooltijd:
was het kind de laatste 6 maanden elders ingeschreven? JA / NEE *
bijzonderheden:

Verklaring
Ondergetekende, dhr./mevr.
verklaart hierbij dat hij/zij dit inschrijfformulier juist heeft ingevuld
plaats:
datum:
handtekening:
* Omcirkel juiste antwoord.
** Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Extra gegevens (kleuter)
De nieuwe leerlingen worden evenredig verdeeld over de kleutergroepen. Om een goede beslissing
te nemen aangaande de plaatsing van uw kind in de kleutergroepen, stellen wij het op prijs wanneer
u de volgende vragen wilt beantwoorden:
 Is de zwangerschap en de geboorte goed verlopen? Zo nee, wat waren de
problemen?.…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Zijn er tot op heden gevolgen daarvan merkbaar bij uw kind?.....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Was/is uw kind onder behandeling van een specialist? Zo ja,welke?...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Is er sprake van enige ontwikkelingsachterstand bij uw kind? Zo ja, op welk gebied?
.........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Is uw kind hiervoor onder behandeling van een specialist of hulpverlener? Zo ja, welke ?
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Uw kind moet zindelijk zijn als het naar de basisschool gaat. Is uw kind zindelijk? Zo nee,
waardoor komt het? Is er een medische reden?
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden ? Denk aan: overlijden of ernstige ziekte van
ouder(s), broertje/zusje, echtscheiding………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Heeft het gezin op enige wijze te maken (gehad) met instanties als: GGZ, JEUGDZORG,
OPVOEDBUREAU, MAATSCHAPPELIJK WERK of andere hulpverlening?
Ja / nee (doorstrepen wat niet van toepassing is).
 Stelt u n.a.v. deze vragenlijst een vervolggesprek op prijs?
Ja / nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

