
Met het inleveren van dit formulier staat uw kind voorlopig bij ons ingeschreven. Wanneer u van ons een bevestiging ontvangt is de inschrijving definitief. 
 

 

Inschrijfformulier In te vullen door administratie datum paraaf 

Dalton basisschool Confetti inschrijving akkoord   
Pallas Atheneplein 2  ontvangstbevestiging inschrijfformulier   
6846 XA Arnhem Telefoon 026-3890114 Ingevoerd in Esis voor groep.............   
e-mail: 
christel.hensema@debasisfluvius.nl 

Intakeformulier verzonden   
website: www.daltonschool-confetti.nl 1e schooldag  Ouderverklaring Weging 

Sofi-nummer/Burgerservicenr(BSN-nr) van uw 
kind: hieronder invullen. 
…………………………………………. 

S.v.p. bijsluiten: kopie van het officiële document van de belastingdienst waar op het sofi-nummer van 
uw kind staat vermeld. (Kopie van  eigen identiteitskaart van uw kind, of een eigen paspoort van uw kind, 
of een uittreksel uit het bevolkingsregister waar het sofi-nummer op vermeld staat) 

Achternaam   

Roepnaam  

Voornamen voluit  

Geslacht * man vrouw  Geboortedatum               -               - 

Adres  E-mail: 

Postcode/Woonplaats  Heeft u bezwaar tegen plaatsing emailadres op 
adreslijst*   Ja  Nee 

1e Telefoonnummer  Geheim nummer* Ja Nee Heeft u bezwaar tegen 
plaatsing telnr. op adreslijst* Ja Nee 

Mobielnummer  Svp aangeven 
van wie dit nr. is  Heeft u bezwaar tegen 

plaatsing foto’s (site e.d.) Ja  Nee  

 
Nationaliteit 1  Nationaliteit 2  

Geboorteplaats  Geboorteland  

Gezindte  Thuistaal  

Huisarts+Telefoonnr  Naam broertjes/zusjes Geboortedatum 

Ziektekostenverz. 
● Naam    

● Adres/PC-Pl
aats    

● Verzekerings
nr    

W.A.Verzekering * Ja Nee    

 

Leerling komt van * Thuis Peuterspeelzaal Kinderdagverblijf Andere basisschool uit groep ……………… 

 
 
 Svp invullen indien de leerling afkomstig is van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf 

Naam  Telefoonnummer:  

Adres   Startdatum  

 VVE deelname* Ja Nee Naam VVE 
programma  Aantal dagdelen/week  

 
Schoolloopbaan Svp invullen indien de leerling afkomstig is van een andere basisschool 

Schooljaar Leerjaren Naam school en vestigingsplaats 

 -   

-   

Onderwijs sinds             -               - Heeft uw kind extra 
ondersteuning? Ja Nee Heeft uw kind een arrangement? 

Datum uitschrijving             -               -  Reden uitschrijving  

Versie jan 2008 



 
Gegevens  
verantwoordelijke 
personen 

Ouder 1 / Verzorger 1 / Voogd 1 Ouder 2 / Verzorger 2  / Voogd 2 

Achternaam   

Voorletters   

Adres   

Postcode + Woonplaats   

Telefoon thuis   

Telefoon werk   

Telefoon mobiel   

Burgerlijke staat* Gehuw
d 

Samen- 
wonend 

Ongeh
uwd Gescheiden Weduwe/ 

Weduwnaar 
Gehuw

d 
Samen- 
wonend 

Ongeh
uwd Gescheiden Weduwe/ 

Weduwnaar 
Geboortedatum+ 
nationaliteit   

Email-adres   

Hoogst genoten opleiding  
Diploma gehaald? 

 
Diploma gehaald? 

Ja Nee Ja Nee 

Is werkzaam als   
 

Gezindte/Geloof   

 

Relatie tot kind* 
 
 
 

Vader Moeder Voogd 
 
……………………………
….. 

Vader Moeder Voogd 
 
……………………………
….. 

Meest verdienende 
Ouder / Verzorger* Ouder1 / Verzorger1 / Voogd 1 Ouder 2/ Verzorger 2 / 

Voogd 2 Is er sprake van een eenoudergezin?* Ja Nee 

 

Specifieke gegevens ouders/verzorgers 

Oefent één der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij dit gedaan en verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat?* Ja Nee 

Leiden de ouders een trekkend bestaand als bedoeld in het Besluit trekkende bevolking WBO (Stb. 1985, 465), anders dan bij vraag 1 wordt bedoeld?* Ja Nee 

Is één van de ouders geboren in: Griekenland, Italië, Voormalig Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië, Marokko, Turkije of Tunesië?* Ja Nee 

Is één van de ouders geboren in: Suriname, Nederlandse Antillen of Aruba?* Ja Nee 

Is één van de ouders geboren in: een niet-Engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië?* Ja Nee 

Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep?* Ja Nee 

Is één der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op grond van artikel 15 van de vreemdelingenwet?* Ja Nee 
 

Tevens verklaar ik / verklaren wij hierbij  
● dat de op dit formulier vermelde gegevens juist zijn 
● dat de genoemde leerling niet op een andere school staat ingeschreven 
● dat er geen bijzonderheden zijn  die van belang zijn voor de onderwijssituatie zoals bijv. onder behandeling van kinderarts, fysiotherapie, 

logopedie, medicijnen, diëten en/of beperkingen. Indien die er wel zijn dient u die schriftelijk (als bijlage bij dit formulier) aan te leveren 
● dat de school contact mag opnemen met school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf,  waar kind geplaatst is of geplaatst is geweest, om 

informatie in te winnen en deze gegevens te gebruiken en/of  op te nemen in het leerlingvolgsysteem. 
● dat er door school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of andere instanties geen beletselen zijn  geconstateerd voor plaatsing in het reguliere 

basisonderwijs 
● toestemming te geven  om deze leerling, indien nodig, op school te screenen door de logopediste 
● toestemming te geven om de in dit formulier genoemde gegevens op te nemen in het leerlingvolgsysteem. 
● dat naam en adres van de genoemde leerling mogen worden doorgegeven aan instanties waar de school nauw mee samenwerkt waaronder 

schoolarts, logopediste en gemeente 
● dat foto’s die genomen zijn tijdens de schoolactiviteiten gebruikt mogen worden voor de website, informatieboekje e.d. 
● dat de school alle relevante informatie over het kind heeft gekregen en die ook tijdens de verdere schoolloopbaan van het kind zal krijgen.  

Dit formulier moet worden 
ondertekend door beide 
ouders. Als er sprake is van 
een co-ouderschap moet 
beide ouders tekenen. In 
alle andere gevallen tekent 
alleen de ouder/verzorger 
bij wie het kind woont. 

Ouder 1 Verzorger 
1 Voogd 1 Ouder 2 Verzorger 2 Voogd 2 

 
 

Handtekening 

Handtekening 

Plaats / Datum  Plaats / Datum  
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Met het inleveren van dit formulier staat uw kind voorlopig bij ons ingeschreven. Wanneer u van ons een bevestiging ontvangt is de inschrijving definitief. 
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