
INSCHRIJFFORMULIER ZWC 
2023– 2024  

Gegevens leerling: 

Achternaam          Tussenvoegsel: 

Roepnaam 
         Geslacht: □ M  □ V  □ X  

Voornamen (voluit) 

Voorletters 

Adres:    straat + nummer 

       postcode + plaats 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

BSN 

E-mailadres leerling

Mobiel nummer leerling 06 - 

Aanvullende vragen leerling: 

Zijn er op fysiek gebied bijzonderheden waarmee de school rekening dient te houden?   ☐ NEE ☐ JA,

__________________________________________________________________________________________ 

Gebruikt de leerling medicijnen waar de school van op de hoogte dient te zijn?    ☐ NEE ☐ JA,

__________________________________________________________________________________________ 

Huisarts ________________________ Telefoon huisarts: ________________________ 

Aanvullende gegevens thuissituatie: 
De leerling woont bij: □ ouders □ afwisselend bij ouder 1 en ouder 2 (co-ouderschap)

□ ouder 1 □ voogd
□ ouder 2 □ verzorger(s)

Zijn er bijzondere (gezins)omstandigheden die voor de school van belang zijn (scheiding enz.)? 

__________________________________________________________________________________________ 

Indien u al kinderen bij ons op school heeft zitten: wat is zijn/haar naam en klas? 

__________________________________________________________________________________________ 



 
Gegevens ouder(s) / voogd / verzorger:  
 

Ouder 1 / voogd 
(Ontvangt de post en e-mail vanuit school) 

Ouder 2 / voogd / verzorger 
 

Achternaam  
 

Achternaam  

Voorletter(s)  
 

Voorletter(s)  

Relatie tot leerling □   moeder 
□   vader 
□   voogd 

Relatie tot leerling □   moeder 
□   vader 
□   voogd 
□   verzorger 

Telefoonnummer 1  
 

Telefoonnummer 1  

Telefoonnummer 2 
 

 Telefoonnummer 2  

E-mailadres   
 

E-mailadres   

Ouderlijk gezag □   ja 
□   nee 

Ouderlijk gezag □   ja 
□   nee 

 
Indien u op een ander adres dan de leerling woont, vult 
u dan hieronder uw adres in. 

Indien u op een ander adres dan de leerling woont, vult u 
dan hieronder uw adres in. 

Adres 
 

 Adres 
 

 

Postcode 
 

 Postcode 
 

 

Woonplaats 
 

 Woonplaats 
 

 

 
 
Toestemming leerjaar 1: 
 Ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming voor deelname T.O.P.-programma.         ☐ NEE ☐ JA 

 
 Ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming voor deelname aan buitenschoolse activiteiten,         ☐ NEE ☐ JA 

die zijn georganiseerd door de school.                 
 

 Ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming voor een terugkoppeling van de voortgang                   ☐ NEE ☐ JA                
aan de basisschool. 

 
 Ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming voor het filmen van lessen  voor educatieve                 ☐NEE  ☐ JA 

doeleinden.            
 

 Ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming voor het plaatsen van foto’s / filmpjes op de                 ☐ NEE ☐ JA 
website, het officiële social media-account en nieuwsbrieven van de school, gemaakt tijdens  
schoolse activiteiten (sportdag, cultuuractiviteiten , excursies, reizen en projecten).     

 
Ondertekening: 
 
Ondergetekende, ouder/voogd, verklaart dat bovenstaande gegevens juist en volledig zijn en dat de eventuele 
andere gezaghebbende(n) akkoord is/zijn met deze inschrijving. 
 
Datum: ______________________________________   
 
 
Handtekening: ________________________________ 
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