Vrije Basisschool Harten Troef
Boekhoutstraat 1
1670 Pepingen
': 02 356 62 83 ~ Fax: 02 356 12 96
directie@hartentroef.be

Stamnummer:

Schooljaar 20……-20……

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Datum aanmelding:

/

/ 20

Uur aanmelding:

Is er een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs?

ja

nee

Gemotiveerd verslag (voor GON-onderwijs)
Verslag met toegang BuO

“Inschrijving onder ontbindende voorwaarde”
Datum inschrijving (01/09):
De inschrijving is:

/

/ 20

gerealiseerd
NIET gerealiseerd (indien lln. op de wachtlijst zou staan)
gerealiseerd ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN UW KIND
Naam:
Voornamen:
Geslacht:

mannelijk

Geboortedatum:

vrouwelijk

Geboorteplaats:

/

/

Nationaliteit (land):
Moedertaal:
Thuistaal:
Rijksregisternummer:
Rekeningnummer:

B

·

E

Straat:

Nr.

Postcode:

Bus:

Gemeente:

FAMILIALE TOESTAND
KINDEREN
Aantal kinderen:

Aantal oudere broers/zussen:

Aantal broers/zussen school:

Aantal jongere broers/zussen::
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NATUURLIJKE VADER
Naam:

Voornaam:

e-mail:
GSM:

Telefoon:

Beroep (vrijblijvend in te vullen):
Nationaliteit:

Geboortedatum:

/

Straat:

Nr.

Postcode:
Burgerlijke staat:

/
Bus:

Gemeente:
ongehuwd

gehuwd – wettelijk samenwonend

weduwe of weduwnaar

gescheiden

feitelijk gescheiden

NATUURLIJKE MOEDER
Naam:

Voornaam:

e-mail:
GSM:

Telefoon:

Beroep (vrijblijvend in te vullen):
Nationaliteit:

Geboortedatum:

/

Straat:

Nr.

Postcode:
Burgerlijke staat:

/
Bus:

Gemeente:
ongehuwd

gehuwd – wettelijk samenwonend

weduwe of weduwnaar

gescheiden

feitelijk gescheiden
Emailontvanger:

natuurlijke vader

natuurlijke moeder

beide

PARTNER NATUURLIJKE VADER
Naam:

Voornaam:

e-mail:
GSM:

Telefoon:

Beroep (vrijblijvend in te vullen):
Nationaliteit:

Geboortedatum:

/

/

PARTNER NATUURLIJKE MOEDER
Naam:

Voornaam:

e-mail:
GSM:

Telefoon:

Beroep (vrijblijvend in te vullen):
Nationaliteit:

Geboortedatum:

/

/
2
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VOOGD
Naam:

Voornaam:

e-mail:
Straat:
Postcode:

Nr.

Bus:

Gemeente:

GEGEVENS INSCHRIJVING
Ingeschreven in klas:
Vroegere studies:
schooljaar Klas+leerjaar+type BLO

Attest Naam + adres van de school
(*)
+ instellingsnummer

(*) Lager onderwijs: Getuigschrift basisonderwijs (G.B.O) of niet geslaagd (N.G.)
Diverse gegevens:
Vervoer:
Huisdokter:

Telefoon huisdokter:

Mutualiteit:

Nummer mutualiteit:

Vignet mutualiteit:

Opmerkingen:

Voor akkoord en waar verklaard,
handtekening vader, moeder, voogd, opvoeder

De wet verwerking persoonsgegevens van 8-12-92 is van toepassing op de verwerking van deze gegevens.
Ze worden door de school verwerkt voor inwendig gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
Je kan je steeds tot de school wenden om deze gegevens in te zien.
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Vrije Basisschool Harten Troef
Boekhoutstraat 1 ~ 1670 Pepingen
': 02 356 62 83 ~ Fax: 02 356 12 96
directie@hartentroef.be

Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI-01-070718

VRAGENLIJST OVER DE ACHTERGROND VAN UW KIND
1. Vul de gegevens van het kind in
Voor- en familienaam:

Klas:

2. Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen (1 taal aankruisen)
Het kind spreekt met de moeder meestal
Nederlands
Frans

een andere taal

Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is
Het kind spreekt met de vader meestal
Nederlands
Frans

een andere taal

Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of overleden is
Het kind spreekt met de broers of zussen meestal
Nederlands
Frans

een andere taal

Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers/zussen of er geen heeft

Het kind spreekt met de vrienden meestal
Nederlands
Frans

een andere taal

Ik weet het niet

3. Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of getuigschrift van de moeder van het kind aan.
lager onderwijs niet afgewerkt
lager onderwijs afgewerkt
Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking.
lager secundair onderwijs afgewerkt
Dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of
buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3) of een getuigschrift van het deeltijds
beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract VIZO/Syntra).
hoger secundair onderwijs afgewerkt
Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2,
B2, HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt
hiervoor niet in aanmerking.
hoger onderwijs afgewerkt
Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, gegradueerde,
licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor.
4. Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Voor- en familienaam:

Datum:

/

/ 20

Handtekening:
(vader, moeder of persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding)

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB van 13
februari 2001, hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De gegevens
die u ons verstrekt, zullen nooit worden gebruikt voor acties naar individuele leerlingen en vertrouwelijk worden
behandeld. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het
gebruik van uw gegevens. Hiervoor neemt u contact op met de school waar het kind is ingeschreven.
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