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Inschrijfformulier leerling  

Ondergetekende verzoekt met het invullen van dit inschrijfformulier 
toelating van de vermelde leerling op openbare basisschool ‘t Kasteel. 

AIs uw kind op het moment van inschrijving vier jaar of ouder is, dan ontvangt u bij dit formulier nog een formulier voor 
aanvullende gegevens. Is uw kind nog geen vier jaar, dan ontvangt u dit tweede formulier rond de eerste schooldag.  

Inschrijving of voorinschrijving 

Als uw kind op het moment van inschrijving nog geen drie jaar is, geldt dit formulier eerst als een voorinschrijving. Op de d erde 
verjaardag van uw kind wordt dit automatisch omgezet in een inschrijving. De school krijgt d an de wettelijke plicht om te zorgen 
voor passend onderwijs voor uw kind. 

Gegevens leerling 

 

*   Het BSN vindt u onder andere op het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind en op het geboortebewijs. Voeg een 

kopie   daarvan bij dit formulier. 

**  VVE-programma´s zijn ontwikkeld voor jonge kinderen met een taalachterstand. 

 

 

Achternaam 

Voorvoegsel 

Voornaam/voornamen 

Roepnaam 

Geslacht M V 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Burgerservicenummer (BSN)* 

Geboorteland kind   
( Land van herkomst ) 

Datum aankomst in Nederland 
) indien van toepassing ( 

Land van herkomst  
ouder/verzorger 1 

Land van herkomst  
ouder/verzorger 2 

Afkomstig van een andere school? nee ja 

               Zo ja, naam vorige school 

               Plaats vorige school 

Kind volgt een VVE-programma** nee ja           nog niet bekend 



 

 schitterend openbaar 

onderwijs Gegevens ouders/verzorgers 

Het is voor de administratie én het onderwijs aan uw kind van belang dat u onderstaand gedeelte zo volledig mogelijk invult.  

Ouder/verzorger 1  Ouder/verzorger 2 

Achternaam   Achternaam  

Voorvoegsel   Voorvoegsel  

Roepnaam   Roepnaam  

Voorletters   Voorletters  

Geslacht   M   V Geslacht   M   V 

Relatie tot kind   Vader   Moeder Relatie tot kind   Vader   Moeder 

         

Anders, 
 nl.: 

 
         Anders, nl.: 

Geboortedatum   Geboortedatum  

Geboorteplaats   Geboorteplaats  

Beroep   Beroep  

Telefoon mobiel   Telefoon mobiel  

Telefoon werk   Telefoon werk  

Burgerlijke staat   Burgerlijke staat  

E-mailadres   E-mailadres  

Kind en ouder/verz orger 1   Ouder/verzorger 2 

Alleen invullen als beide ouders/verzorgers niet op hetzelfde 

adres wonen. 

Adres    Adres  

Postcode    Postcode  

Plaats    Plaats  

Telefoon thuis  geheim  Ja  Nee Telefoon thuis  geheim  Ja Nee 

Adres geheim?    Ja  Nee Adres geheim?    Ja Nee 

Gezinsgegevens 

 

Aantal kinderen in het gezin 

Plaats van het kind in het gezin 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 

Taal die thuis gesproken wordt 



  

 Huisarts 

Naam huisarts  Telefoon  

Adres huisarts  
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Verklaring inschrijving 

Als uw kind nog geen vier jaar is 

Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat het via dit formulier ingeschreven kind uitsluitend op deze school wor dt 

ingeschreven. 

Als uw kind vijf jaar of ouder is en er geen uitschrijvingsbewijs van een vorige school is 

Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat het via dit formulier ingeschreven kind in de periode van 6 maanden 

voorafgaand aan de inschrijvingsdatum niet op een andere Nederlandse school was ingeschreven.  

Verantwoordelijkheid 

Als ouders of verzorgers bent u er verantwoordelijk voor dat de gegevens op dit formulier correct zijn zolang uw kind bij ons  op 

school zit. Daarom verklaart u met het ondertekenen van dit formulier ook dat u veranderingen direct zult door geven aan de 

directie van de school.  

Ondertekening ouder/verzorger 1  Ondertekening ouder/verzorger 2 

Naam  Naam  

Datum  Datum  

Handtekening  Handtekening  

Verklaring van de school 

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

• de directie en de teamleden van de school 

• de inspectie van het basisonderwijs 

• de rijks accountant van het ministerie van OCW 

Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Elke ouder/v erzorger heeft 

recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling administratie dat op zijn/haar kind betrekking 

heeft. 

Inschrijfformulier insturen  

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de bijlage inleveren bij de school of per post sturen naar   

’t Kasteel, J.W.Frisolaan 2, 3401 AX IJsselstein. 

In te sturen bijlage 
•  Kopie paspoort, identiteitsbewijs, geboortebewijs of ander bewijs waaruit het Burgerservicenummer van het kind blijkt. t Kasteel is een 

school van Stichting Robijn. Meer informatie over Stichting Robijn vindt u op www.stichtingrobijn.nl.  


