Vrije Basisschool “De Kei”
Jef van Hoofstraat 3
3960 Beek-Bree
089/46.16.77 0493/67.47.93 (noodgeval)
directie.dekei@dekubus-bree.be
www.dekei-beek.eu

Inschrijvingsformulier
Nr. Stamboekregister:……………………
Bepaalde informatie vraagt de school verplicht op in het kader van de
onderwijsregelgeving. De verplichte informatie wordt aangeduid met een asterisk (*).
Andere informatie vraagt de school op voor de optimale begeleiding en zorg van het kind
op de school. Dit gebeurt steeds conform de privacyregelgeving.
De opgevraagde gegevens worden enkel gebruikt voor leerlingenadministratie en/of de
optimale begeleiding van de leerling. Overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR) heeft elke ouder steeds recht op toegang tot en
verbetering, verwijdering, …. van de verwerkte gegevens.
Gegevens over het kind
Naam (*):
Voorna(a)m(en) (*):
Geslacht (*):
Adres (*):

Geboortedatum (*):

Geboorteplaats (*):

Nationaliteit:
Rijksregisternummer/BIS-nummer:
Kansenpas: ja/neen

 Kopie van een officieel document bijvoegen (bv. Isi -kaart, geboortebewijs …)
+

Gegevens over de ouders ((adoptie)vader, (adoptie)moeder, meemoeder,
voogd, …)
Gegevens ouder 1

Gegevens ouder 2

Naam:

Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Adres:

Adres:

E-mailadres:

E-mailadres:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis:

Gsm:

Gsm:

Werk:

Werk:

Andere personen die het kind feitelijk
onder bewaring hebben (pleegouder,
stiefouder, grootouders, …)

Andere personen die het kind feitelijk
onder bewaring hebben (pleegouder,
stiefouder, grootouders, …)

Naam:

Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Relatie tot het kind:

Relatie tot het kind:

Adres:

Adres:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis:

Gsm:

Gsm:

Werk:

Werk:
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Gegevens over de leefeenheid (deze informatie kan tevens belangrijk zijn voor de
voorrangsgroep “leerlingen van dezelfde leefentiteit”)
Naam en voornaam alle kinderen in de leefeenheid

Geboortedatum

((half- en/of stief)broertjes/zusjes)

(van oud naar jong)

Noodnummers tijdens de schooluren indien ouders niet bereikbaar zijn
Naam:

Naam:

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Telefoon:

Telefoon:

Naam:

Naam:

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Telefoon:

Telefoon:

Schoolloopbaan (zie DISCIMUS)
Schoolverandering:

ja / neen

Naam vorige school:
Adres vorige school:
Gevolgde leeftijdsgroep / leerjaar ……………………………………
Kopie rapport vorig schooljaar wordt bijgevoegd.

ja / neen
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Een verslag (*)

ja / neen

Het kind heeft een verslag type …….. dat recht geeft op het volgen van een individueel
aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs of dat toegang geeft tot het
buitengewoon basisonderwijs.
Indien ‘ja’, schrijft de school het kind in onder ontbindende voorwaarde en maakt de
afweging van de redelijkheid van de aanpassingen na overleg met ouders, CLB en
klassenraad. De school werkt verder met het document ‘Leidraad inschrijvingsrecht in
gewoon basisonderwijs en afweging redelijkheid aanpassingen’.



Het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs

Opvang
Is er behoefte aan (noteer welke dagen):

•

voorschoolse opvang:………………………………………………………………………………….………………

•

middagtoezicht:……………………………………………………………………………………………………………

•

naschoolse opvang:…………………………………………………………………………………….………………

Rijen
Het kind wordt afgehaald.

ja / neen

Het kind gaat mee met de rij naar huis.

ja / neen

Andere inlichtingen
Heeft u belangrijke inlichtingen over het kind die nuttig zijn voor de leerkrachten?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Bijlage
Documenten in bijlage werden eveneens ingevuld:


Vragen over de achtergrond van uw kind (*)



Goedkeuring schoolreglement en pedagogisch project (*)



Gezondheidsfiche



Toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en filmpjes en het
openbaar maken van klaslijsten in de schoolkalender
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Indien van toepassing wordt noodzakelijk attest bijgevoegd:




Kind is buiten het gewone gezinsverband opgenomen door een persoon, een
gezin, een voorziening of sociale dienst in het kader van bijzondere jeugdbijstand
(*)
Ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en –artiesten, Rom-zigeuners/manoesj-zigeuners/voyageurs,
Roma-zigeuners) (*)
Verklaring ‘anderstalige nieuwkomer’ (*)

Inschrijving
Inschrijvingsdatum: ……………………………………………….………. -uur:………………………………………….
Schrijft in voor:
kleuteronderwijs

2,5j

3j

4j

lager onderwijs

……….. leerjaar

5j

Voor kennisname en akkoord
Ouder 1

Naam(1)

..................................................

Ouder 2

......................................................

Handtekening(1)

1

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school te handelen
met instemming van de andere ouder.
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