
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene toelichting 
Ondergetekende verzoekt middels het 
invullen van dit inschrijfformulier tot 
toelating van de vermelde leerling op: 
Basisschool Willibrord 
Johanninksweg 4  
7591NX Denekamp 
 
Verklaring school 
De gegevens van dit formulier zullen 
vertrouwelijk worden behandeld en zijn 
alleen ter inzage voor: 

 Directie en teamleden van de school 

 De inspectie primair onderwijs 

 De rijksaccountant van het ministerie van 

OCW 

 
Bij het verwerken van deze gegevens 
houden wij ons aan de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Elke ouder/verzorger 
heeft recht op inzage en correctie van 
onjuiste gegevens in het deel van de 
leerlingenadministratie dat op zijn/haar 
kind betrekking heeft 
 

                                                      
1 Toelichting BSN en Onderwijsnummer: Voor de 

gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) 

van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN 

 

 

 

Personalia leerling 

Achternaam _______________________ 

Voorna(a)m(en) _____________________ 

__________________________________ 

Roepnaam _________________________ 

Geslacht 0 Meisje 0 Jongen 

Geboortedatum _____________________ 

BSN1 ______________________________ 

Onderwijsnummer (indien bekend) 

__________________________________ 

Land van herkomst 

____________________________ 0 n.v.t. 

Datum in Nederland 

____________________________ 0 n.v.t. 

Eerste nationaliteit 

__________________________________ 

heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor 

het onderwijsnummer gebruikt. 

 

Inschrijfformulier 



Tweede nationaliteit 

____________________________ 0 n.v.t. 

Straat en huisnummer ______________ 

_________________________________ 

Postcode _________________________ 

Woonplaats _______________________ 

Geheim adres?  0 nee 0 ja 

Telefoonnummer ___________________ 

Geheim telefoonnummer?  0 nee 0 ja 

Gegevens vorig onderwijs 

VVE Indicatie _________________ 0 n.v.t. 

VVE programma _______________ 0 n.v.t. 

VVE duur (maanden) ___________ 0 n.v.t. 

Naam school van herkomst ___________ 

____________________________  0 n.v.t. 

Plaats school van herkomst ___________ 

____________________________ 0 n.v.t. 

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jjjj) 

____________________________ 0 n.v.t. 

Gezin 

Aantal kinderen in het gezin: ___________ 

Voornaam en geboortedatum overige 

kinderen: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

Noodnummers 

Naam: _____________________________ 

Noodnummer: ______________________ 

Naam: _____________________________ 

Noodnummer: ______________________ 

Naam: _____________________________ 

Noodnummer: ______________________ 

Personalia verzorger 1 

Achternaam ________________________ 

Roepnaam _________________________ 

Voorletters ________________________ 

Aanhef  0 mevrouw  0 heer 

Geboorteland ______________________ 

Telefoon mobiel ___________________ 

Geheim  0 ja 0 nee 

Telefoon werk ___________________ 

Geheim  0 ja 0 nee 

Relatie tot het kind ________________ 

Wettelijk verzorger   0 ja 0 nee 



Adres indien afwijkend van de leerling 

Straat en huisnummer ______________ 

_________________________________ 

Postcode _________________________ 

Woonplaats _______________________ 

Geheim adres?  0 nee 0 ja 

Telefoonnummer ___________________ 

Geheim telefoonnummer?  0 nee 0 ja 

Personalia verzorger 2 

Achternaam ________________________ 

Roepnaam _________________________ 

Voorletters ________________________ 

Aanhef  0 mevrouw  0 heer 

Geboorteland ______________________ 

Telefoon mobiel ___________________ 

Geheim  0 ja 0 nee 

Telefoon werk ___________________ 

Geheim  0 ja 0 nee 

Relatie tot het kind ________________ 

Wettelijk verzorger   0 ja 0 nee 

Adres indien afwijkend van de leerling 

Straat en huisnummer ______________ 

_________________________________ 

Postcode _________________________ 

Woonplaats _______________________ 

Geheim adres?  0 nee 0 ja 

Telefoonnummer ___________________ 

Geheim telefoonnummer?  0 nee 0 ja 

 
 

Ondertekening 

Verzorger 1 

Naam _____________________________ 

Datum ____________________________ 

Handtekening 

 

 

Verzorger 2 

Naam _____________________________ 

Datum ____________________________ 

Handtekening 

 


