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Achternaam:

Roepnaam:

Voornamen (voluit):

Straatnaam/nummer:

Postcode/woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Naam huisarts:

Telefoonnummer huisarts:

Moeder / verzorgster

Naam en voorletter(s):

Adres: (indien anders dan hierboven)

Geboortedatum:

Beroep:

E-mail: 

Vader / verzorger

Naam en voorletter(s):

Adres: (indien anders dan hierboven)

Geboortedatum:

Beroep:

E-mail: 

Overige kinderen van het gezin

Roepnaam:

Roepnaam:

Roepnaam:

Roepnaam:

Jongen / meisje: Geboortedatum: (Eventueel) school en huidige groep:

Telefoon:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Telefoon:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Eventueel naam voogd:

Adres:

Telefoon:

Postcode/woonplaats:

Is er sprake van een één-ouder gezin?  JA / NEE Gehuwd / samenwonend / gescheiden:

Tussenvoegsel:

Jongen         Meisje

ICE (noodnummer):

Nationaliteit:

Geboorteplaats:

Thuistaal:

Burgerservicenummer:

Gegevens leerling:

Gegevens verzorger(s):

Bereikbaarheid:
Naam: Extra telefoonnummers:
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Gezondheid:

Medicijngebruik:

Dieet:

Allergieën:

Anders:

Ondergetekende:

• Verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

• Is bekend met de katholieke identiteit van de Godfried Bomansschool en respecteert deze.

• Verklaart akkoord te gaan met deelname van het kind aan het volledige, door de Godfried Bomansschool 

aangeboden onderwijsprogramma, zoals vermeld in de schoolgids. 

• Verklaart akkoord te gaan met het, indien van toepassing, gebruiken van onderwijskundige en medische gegevens 

van het kind door de Godfried Bomansschool.

Plaats:

Naam moeder/verzorgster:

Handtekening:

Plaats:

Naam vader/verzorger:

Handtekening:

In te vullen door de 
administratie van school.

Komt op school op:

Ingedeeld in groep:

Heeft uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht?   JA / NEE

Zo ja, heeft uw kind deelgenomen aan het VVE traject?   JA / NEE

Naam instelling:

Heeft uw kind al een basisschool bezocht?   JA / NEE

Naam school:

Adres:

Telefoonnummer:

Huidige groep:

Telefoon:

Postcode / Woonplaats:

Heeft u het Burgerservicenummer ingevuld ?

Indien het inschrijfformulier niet volledig is ingevuld kunnen wij de inschrijving niet in behandeling nemen.
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