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Inschrijfformulier leerlingen

Algemene toelichting 

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijformulier 

toelating van de ver melde leerling op de Da Costaschool.

Verklaring school

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor: 

- de directie van de school, de intern begeleider (IB) en eventuele centrale directie;

- de rijksaccountant van het ministerie van OCW;

- de onderwijsinspectie;

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Leerlinggegevens

Achternaam

Voorna(a)m(en) 

Roepnaam 

Geslacht  M  V

Geboortedatum   (dd-mm-jjjj)

Geboorteplaats 

Burger service nummer (BSN)* 

* Bij het inleveren van dit inschrijformulier ontvangen we graag een kopie van de zorgpas, of identiteitsbewijs (ter bevestiging van het BSN). 

Kerkelijke gezindte

Eerste nationaliteit   

Tweede nationaliteit

Culturele achtergrond   (land)

Land van herkomst (tbv Ci) 

Datum in Nederland (dd-mm-jjjj)

huistaal

Land van herkomst vader   

Land van herkomst moeder 

 

Voorgaande school

Peuterspeelzaal  ja  nee Naam peuterspeelzaal

 

Is ingeschreven geweest bij een andere school   ja  nee

(Zo ja, dan ontvangt de school een bewijs van uitschrijving van de vorige school)    

Naam school van herkomst      (indien van toepassing)

Plaats school van herkomst   Schoolloopbaan  1  2  3  4  5  6  7  8

Eeckelhagen 37, 8071 ZR Nunspeet

0341 - 25 36 37

www.dacostaschool.net
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Privacy 

Het kan voorkomen dat een voornaam en/of foto van uw kind voorkomt op de website van onze school naar aanleiding van 

bepaalde activiteiten. In verband met de privacy vragen wij uw toestemming om in dit kader gebruik te mogen maken van naam 

en/of foto van uw kind.  ja  nee 

Huisarts en medisch 

Achternaam huisarts 

Medicijngebruik

Allergie 

Zo ja, welke medicijnen?

Bijzonderheden gezondheid?  ja  nee

Omschrijving bijzonderheden

Kind is onder behandeling bij  oogarts  KNO-arts  anders nl.

 

Heeft u ondersteuning gehad bij de opvoeding van uw kind?  ja  nee 

Zo ja, vanwege

Zijn er bijzonderheden met betrekking tot het gedrag van uw kind?  ja  nee 

Zo ja, welke? 

Gezin

Aantal kinderen gezin      x meisje        x jongen Plaats van kind in gezin

Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de thuis-/gezinssituatie?  ja  nee 

Zo ja, welke?

Noodnummer 1    Naam noodnummer 1

     Relatie noodnummer 1 

Noodnummer 2    Naam noodnummer 2 

     Relatie noodnummer 2 
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Personalia verzorger 1 

Achternaam

Voorletters 

Geslacht  M  V

Relatie tot kind  vader  moeder  anders nl. 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Kerkelijke gezindte  

Beroep  

Hoogst genoten opleiding 

Afgesloten met diploma**  ja  nee

Indien VMBO  basis / kaderberoepsgericht   gemengd / theoretisch 

Telefoon werk 

Telefoon mobiel 

Burgerlijke staat  gehuwd  ongehuwd

Straat en huisnummer 

Postcode 

Plaats 

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim  ja  nee 

E-mail 

 

Personalia verzorger 2 

Achternaam

Voorletters 

Geslacht  M  V

Relatie tot kind  vader  moeder  anders nl. 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Kerkelijke gezindte  

Beroep  

Hoogst genoten opleiding 

Afgesloten met diploma**  ja  nee

Indien VMBO  basis / kaderberoepsgericht   gemengd / theoretisch 

Telefoon werk 

Telefoon mobiel 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Plaats 

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim  ja  nee 

E-mail 

Adres, indien afwijkend van verzorger 1

Indien ongehuwd, ouderlijk gezag 
berust bij: (verklaring bijvoegen)
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Grondslag en uitgangspunten van de Vereniging voor CNS te Nunspeet 

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal School onder wijs te Nunspeet. Artikel 2 van de statuten van de 

vereniging luidt: De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt 

in de drie Formulieren van Enigheid.

Ondergetekende zal de grondslag en de doelstellingen van de vereniging respec teren en de hiervoor genoemde leerling/e aan alle 

schoolactiviteiten laten deelnemen. 

Ondertekening verzorger 1  

(ter bevestiging inschrijving en naar waarheid ingevuld)  

Naam  

 

 

Handtekening  

 

Datum 

 

Ondertekening verzorger 2  

(ter bevestiging inschrijving en naar waarheid ingevuld)  

Naam  

 

 

Handtekening  

 

Datum

Als u binnen 6 weken niets van ons hoort, kunt u ervan uitgaan dat uw kind definitief is ingeschreven.

Medezeggenschapsreglement

Kandidaat voor verkiezing tot lid in de medezeggenschapsraad kunnen worden gesteld zij, die de grondslag en de uitgangs punten 

van de vereniging respecteren. 
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