Inschrijfformulier
Achternaam kind:
Roepnaam
Voornamen
Geboortedatum en plaats
Geboorteland
Burgerservicenummer
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel moeder
Mobiel vader
E-mailadres moeder
E-mailadres vader
Nationaliteit kind
Datum per wanneer in Nederland

Geslacht M/V

Geheim ja / nee

(indien van toepassing)

Extra contactpersoon indien u zelf als
ouder(s) niet bereikbaar bent
Telefoonnummer
Relatie t.o.v. kind

Gewenste plaatsing per:
Broer (tje) / zus(je)
Broer (tje) / zus(je)
Broer (tje) / zus(je)
Naam en adres vorige school
Opmerkingen

Vanaf 4e verjaardag:
Naam
Naam
Naam

Geb.dat.
Geb.dat.
Geb.dat.

Huisarts
Telefoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Zorgverzekeraar
W.A.-verzekering:

Nummer
ja / nee

Gebruikt het kind medicijnen
Overige algemene en medische
gegevens die van belang zijn voor de
school
NB. Bij aanvang van de eerste
schooldag in groep 1/2 dient het
kind (overdag) zindelijk te zijn.

ja / nee indien ja; welke

Ouder / verzorger 1
Relatie tot kind
(vader / moeder / anders)

Achternaam (meisjesnaam)
Voorna(a)m(en)
(alleen invullen wanneer
anders dan van kind)
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
Geheim: ja / nee¹
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Beroep
Burgerlijke staat
Telefoon werk
Eenoudergezin

ja/nee

Ouder / verzorger 2

TEKST ARTIKEL 7 VAN HET BEKOSTIGINGSBESLUIT WBO
1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag
gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de
wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.
VERKLARING
• Hierbij verklaren wij/verklaar ik kennis te hebben genomen:
van de ouderbijdragenregeling die door de Stichting Lucas Onderwijs wordt
gehanteerd en dien overeenkomstig te handelen.
•

Van het luizenprotocol en dien overeenkomstig te zullen handelen.

•

Via Social Schools (veilig afgeschermd communicatie systeem binnen onze school)
proberen wij ouders op de hoogte te houden en een indruk te geven van de
verschillende schoolactiviteiten mede d.m.v. foto’s.
In het kader van de wet op de privacy hebben wij daarvoor uw toestemming nodig.
Wilt u zo vriendelijk zijn hier aan te geven of u toestemming geeft voor het gebruik
van foto’s en/of filmbeelden op Social Schools waarop uw kind herkenbaar te zien is.
De ouders van:
geboortedatum:
geven wel/geen toestemming voor het delen van foto’s en/of filmbeelden op Social
Schools.

•

Hierbij verklaren wij/verklaar ik dat alle hiervoor vermelde gegevens juist zijn.

Plaatsnaam: _________________ datum: __________________________
De moeder / vader / verzorgster/verzorger¹,_________________________(handtekening)

De moeder / vader / verzorgster/verzorger¹,_________________________(handtekening)
¹ Doorhalen wat NIET van toepassing is a.u.b.

