INSCHRIJVING voor het schooljaar

2021 - 2022

datum: ..… / …. /…….
Uur : …….……………

Inschrijvingsnummer : …….

Stamboeknummer : …………………………....

 kleuterschool

 lagere school
Instapmoment KS ____/____/____ na _____________
Leerjaar: _____
Voorrangskenmerken leerling:
Broer-zus : Ja / nee

Kind personeel : Ja / nee

1 LEERLINGGEGEVENS

Naam:

.......................................................................................

Geslacht:  Mannelijk

 Vrouwelijk

Voornaam: .....................................................
Nationaliteit: .......................................................................

Geboortedatum: ...................................................

Geboorteplaats: .................................................................

Nr. rijksreg. (zie identiteitskaart / ISIS+ / Kids ID) : ………………………………………. of

 zie kopie

Anderstalige nieuwkomer : Ja / nee

2 GEZINSSITUATIE
Wettige vader:

................................................................................. beroep: ..............................................................
 gehuwd

Wettige moeder:

 samenwonend

 gescheiden

 overleden

 andere .................................

................................................................................. beroep: ..............................................................
 gehuwd

Huidige gezinssituatie:

 samenwonend

 gescheiden

 overleden

 andere .................................

(invullen indien het kind niet bij beide wettige ouders woont)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Broer / zus : ……………..………….…………… geboortejaar: ………………

 op SJB

 elders

……………………..………………. geboortejaar: ………………

 op SJB

 elders

……………………………..………. geboortejaar: ………………

 op SJB

 elders

Thuistaal:

 Nederlands

 andere ... .............................................................

GOK- / SES-formulier ingevuld op eer :

 ja

 meegegeven

3 ADRESGEGEVENS
Thuisadres:

straat + nr.: .........................................................................................................................................
postcode + gemeente: ........................................................................................................................
telefoonnr.: ............................................ …..
GSM-nr.: ...................................................... van ............................................................................
noodnr.: ....................................................... van ............................................................................

4 MAILADRESSEN
…………………………………………………………………………………………… = van ________________________
……………………………………………………………………………………….…… = van ________________________

5 SCHOOLLOOPBAAN
Laatst gevolgd leerjaar:
*

Leerjaar / groep / niveau : ……………………………………………...
in:  kleuteronderwijs

 gewoon lager onderwijs

 buitengewoon onderwijs

*

Behaald resultaat: +/- ………. %

opmerking : …………….………………………………….

*

Rapport ingediend: JA / NEEN

*

Naam vorige school: ............................................................................................
straat + nr.: ..........................................................................................................
postcode + gemeente: .........................................................................................

*

Zit op leeftijd :

 ja

 neen (vul in)

Voorsprong / Achterstand: in …………… klas LS of ………….. kleuterschool
*

Reeds in contact geweest met het CLB

 ja

 neen

Verslag dat recht geeft op toegang buitengewoon onderwijs: ja / nee

Gemotiveerd verslag: ja / nee

6 GEZONDHEID
Algemene gezondheidstoestand : (relevante gegevens noteren)

…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

7 BIJKOMENDE INFO
Wenst zo mogelijk in dezelfde klasgroep

…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

8 VERKLARING I.V.M. PRIVACY
Toelichting : zie bijgevoegd document “Verklaring i.v.m. privacybeleid en het schoolreglement”
 Mogen we beeldmateriaal waarop uw zoon/dochter herkenbaar is, gebruiken

❑ Ja

❑ Nee

 Mogen we adres-, telefoon- en e-mailgegevens aan de ouders van de andere
kinderen van de klas meegeven?

❑ Ja

❑ Nee

 De ouders verklaren hierbij geen relevante schoolinformatie over hun kind te hebben verzwegen.
(onderzoeken – verslagen – resultaten schoolrapporten – externe begeleiding - …)
Blijkt dit toch te zijn dan is de inschrijving gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde.
 Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de
basisschool en verklaart tevens kennis genomen te hebben van het privacybeleid van het SintJan Berchmanscollege.

Handtekening wettelijke moeder

Handtekening wettelijke vader

Handtekening evt. voogd

__________________________

________________________

_______________________

Status inschrijving :

 gerealiseerd

 gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde

 niet-gerealiseerd

