
 

 

Inschrijfformulier 

 

Personalia Leerling 

Achternaam ___________________________ 

Voorna(a) m(en)________________________ 

Roepnaam____________________________ 

Andere naam hanteren Ja/ Nee 

Zo ja, welke___________________________ 

Geslacht M/V 

Geboortedatum_________________________ 

Geboorteplaats_________________________ 

Sofinummer/ BSN_______________________ 

Onderwijsnummer_______________________ 

Gezindte______________________________ 

Eerste nationaliteit______________________ 

Tweede nationaliteit_____________________ 

Culturele achtergrond (land) ______________ 

Land van herkomst (tbv cfi) _______________ 

Datum in Nederland_____________________ 

Land van herkomst vader________________ 

Land van herkomst moeder_______________ 

  VVE deelname Ja/ Nee 

Naam VVE programma___________________   Inschrijfdatum: _________________________ 

Is ingeschrijven geweest bij________________   Datum eerste schooldag: ________________ 

  Een andere school Ja/ Nee   Groep: ________________________________ 

Indien afkomstig van andere school: _________________________ 

Naam school van herkomst_________________________________ 

Plaats school van herkomst_________________________________ 

Volgt onderwijs sinds________________________ 

Huisarts en Medisch     Gezin 

Achternaam huisarts_________________________  Aantal kinderen in het gezin_________________________ 

Adres_____________________________________  Plaats van kind in gezin____________________________ 

Woonplaats________________________________  Noodnummer____________________________________ 

Verzekeriingsm. Ziektekosten_________________  Noodnummer naam_______________________________ 

Polisnummer_______________________________  Eventuele opmerking______________________________ 



Medicijnen_________________________________ 

Allergie___________________________________ 

Producten die kind niet mag____________________ 

 

Personalia verzorger 1                   Personalia verzorger 2                                                                                       

Achternaam_________________________               Achternaam__________________________ 

Voorletters_________________________                   Voorletters ___________________________ 

Geslacht M / V                                                             Geslacht M / V 

Relatie tot kind vader / moeder/…                                        Relatie tot kind vader / moeder/…. 

Geboortedatum_________________________   Geboortedatum________________________ 

Geboorteplaats _________________________                Geboorteplaats________________________ 

Beroep________________________________   Beroep______________________________ 

Hoogst genoten opleiding_________________                                   Hoogst genoten opleiding________________  

Of diploma**_________________________    Of diploma** ___________________________________ 

Diploma behaald Ja / Nee                                                                   Diploma behaald Ja / Nee 

Indien nee, aantal jaren binnen opleiding________________________ Indien nee, aantal jaren binnen opleiding_______________ 

Naam van de school waar diploma behaald is____________________ Naam van de school waar diploma behaald is___________ 

Jaar waarin diploma behaald is_____________   Jaar waarin diploma behaald is_______________________ 

Werkzaam bij bedrijf_____________________             Werkzaam bij bedrijf________________________________ 

Telefoon werk _________________________             Telefoon werk_____________________________________ 

Telefoon mobiel _______________________            Telefoon mobiel___________________________________ 

Burgerlijke staat________________________                Burgerlijke staat__________________________________ 

Straat en huisnummer___________________   Straat en huisnummer_____________________________ 

 Postcode____________________________    Postcode_______________________________________ 

Plaats_______________________________    Plaats__________________________________________ 

Telefoon thuis_________________________    Telefoon thuis____________________________________ 

Telefoon thuis geheim Ja / Nee                     Telefoon thuis geheim Ja / Nee 

E- mail_______________________________ E- mail_______________________ 

In te vullen door school:                                                                      In te vullen door school: 

 

Opleidingscategorie weging      Opleidingscategorie weging                    

O basisonderwijs. Of (v) so-zmlk      O basisonderwijs. Of (v) so-zmlk 

O lbo / vbo pro of vmbo bbl / kb        O lbo / vbo pro of vmbo bbl/kb    

O overige vo en hoger             O Overig vo en hoger    

                               

  

 

ONDERTEKENING                                                                                      ONDERTEKENING  

Naar waarheid ingevuld                                                                                 Naar waarheid ingevuld 

Naam verzorger 1______________________________________  Naam verzorger 1___________________________________ 

Handtekening _________________________________________           Handtekening ______________________________________ 

Datum _______________________________________________                Datum____________________________________________ 



 

 

Geachte ouder of verzorger, 

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun 

levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste 

godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en 

op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als 

openbare school neutraal. 

GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, 

maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO- organisaties. Deze 

lessen zijn alleen bestemd voor leerlingen, die in groep 3 t/m 8 en LAN zitten.  

De lessen vinden 1x per week in schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan 

deze lessen verbonden. 

Bij voldoende deelname starten deze lessen in het begin van het nieuwe schooljaar weer. 

Wij verzoeken u om eigen levensbeschouwelijke voorkeur voor de lessen GVO en HVO op het hierbij 

gevoegde Aanmeldingsformulier te vermelden. Mocht dit een andere levensbeschouwelijke richting 

zijn dan wij in eerste instantie aanbieden, dan hebt u de mogelijkheid om onderaan het 

Aanmeldingsformulier ook een 2e keuze kenbaar te maken ( maar dit is niet verplicht). 

Mocht uit onze inventarisatie blijken dat er voldoende belangstelling is voor een andere 

levensbeschouwelijke richting dan wij in eerste instantie aanbieden, dan zal er contact worden 

opgenomen met de betreffende organisatie of er een docent beschikbaar is. 

Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl 

Aanmelding 

Indien u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen, vragen wij u begaand ‘Aanmeldingsformulier’(zie 

achterkant) in te vullen en zo spoedig mogelijk in te leveren bij de groepsleerkracht of bij juf Khadija. 

Alleen nieuwe leerlingen kunnen hierna zich nog aanmelden. 

  

Met vriendelijke groet, 

Rob van den Berg 

OBS De Notenkraker 

 

 

 

 

 

http://www.gvoenhvo.nl/


Aanmeldingsformulier GVO en HVO 2017-2018 

Hierbij geef ik mijn kind (kinderen) op voor deelname aan de lessen GVO en HVO in het schooljaar 

2018-2019. 

De lessen vinden wekelijks plaats, maar kunnen pas doorgaan wanneer minimaal 7 leerlingen zich 

hebben aangemeld. Tevens is het doorgaan afhankelijk van het geven of er een docent beschikbaar 

is. 

De opgave geldt voor het gehele schooljaar. 

Naam ouder/verzorgen:_____________________________________  

Adres:____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:_____________________________________ 

 Deelnemende kinderen   
( voornaam + 
achternaam) 

Is komende schooljaar 
leerling van groep 

Gewenste levensbeschouwelijke richting 
 
Omcirkel uw keuze 
 

1   Isl.  Hin.  RK.  PC  HVO 

2   Isl.  Hin.  RK.  PC  HVO 

3   Isl.  Hin.  RK.  PC  HVO 

4   Isl.  Hin.  RK.  PC  HVO 

HVO = Humanistisch  PC    = Protestants-christelijk RK = Rooms-katholiek 

Isl.    = Islamitisch  Hin.  = Hindoeïstisch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geachte ouders of verzorgers, 

De wetgeving met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens is aangescherpt. Wij zijn daarom 

nu verplicht om aan u actieve toestemming te vragen voor het plaatsen van foto’s of video-opnames 

on onze website, in ’t Notenkrakertje, in de schoolgids of op ons publicatiescherm. Heeft u hierover 

vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur, Rob van den Berg. 

Wij verzoeken u dan ook om de onderstaande mogelijkheden aan te kruisen en daaronder te 

voorzien van handtekening. Wij bewaren de gegevens in ons dossier. 

o Ik ga akkoord met het plaatsen van foto’s van mijn kind op website, in ’t Notenkrakertje, in 

de schoolgids, e.d. Al deze publicatie is alleen bestemd voor doeleinden ter promotie van de 

Notenkraker 

o Ik ga NIET akkoord met het plaatsen van foto’s van mijn kind op website, in ’t 

Notenkrakertje, in de schoolgids, e.d. Al deze publicatie is alleen bestemd voor doeleinden 

ter promotie van de Notenkraker 

Naam van de leerling:______________________ 

Handtekening van de ouder:________________ 

Datum:_________________________________ 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van OBS De Notenkraker 

 

 


