Inschrijvingsformulier

Vak bestemd voor de administratie van de school
Inschrijvingsdatum en –uur

Stamboeknummer

De inschrijving werd
Gerealiseerd
Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarden
Niet gerealiseerd
Instapdatum

Administratieve gegevens voor de school
Gegevens over het kind
Naam

Voornaam

Geslacht

M

V

Adres: indien het kind niet bij de ouders woont
Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Rijksregisternummer

Anderstalige nieuwkomer

ja

neen

Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs

ja

neen

Broer/zus

ja

neen

Kind personeel

ja

neen

Gegevens van de ouders/gezin
Gegevens vader*

Gegevens moeder*

Naam

Naam

Voornaam

Voornaam

Adres

Adres

E-mailadres

E-mailadres

Telefoon

Telefoon

* (adoptie)vader/moeder, voogd

1

Gezinssamenstelling
Twee-oudergezin (gehuwd of samenwonend)
Eénoudergezin (ten gevolge van (echt)scheiding, overlijden, bewust alleen,…)
Nieuwsamengesteld gezin (hertrouwd of opnieuw gaan samenwonen)
Pleeggezin
Adoptiegezin
Andere

Noodnummers tijdens de schooluren indien de ouders niet bereikbaar zijn
Naam

Naam

Telefoon/gsm

Telefoon/gsm

Relatie tot het kind

Relatie tot het kind

ja

neen

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

ja

neen

Document van schoolverandering wordt ingevuld

ja

neen

Wensen jullie de school op de hoogte te brengen van medische gegevens in het belang van het kind? (ziekte, allergie, medicatie,…)

2

Ouderlijk gezag
Als de ouders/adoptieouders niet (meer) samen wonen, worden de onderstaande afspraken gemaakt:
• De school bezorgt aan beide ouders informatie (met betrekking tot rapport, brieven, afspraken oudercontact, enz.)
via e-mail of op papier
• Beslissingen (met betrekking tot schoolverandering, opvang, extra-muros activiteiten, enz.) over hun kind moeten ouders
gezamenlijk nemen. De school zal hierin geen standpunt innemen.
ja
neen
• Wensen jullie de verblijfsregeling* van het kind mee te delen in het belang van het kind?
* Indien er geen verblijfsregeling is afgesproken, gaan we er van uit dat u beiden uw kind mag komen afhalen na de lessen of als het kind tijdens de schooluren
ziek wordt.

Akkoordverklaringen
Met het aanvaarden van het schoolreglement verklaren de ouders zich akkoord:

Hiermee bevestig ik als ouder dat ik het pedagogisch project, het schoolreglement en de
infobrochure van de school ontvangen heb of op de website van de school gelezen te heb en
ermee akkoord ga.

ja

neen

Deze akkoordverklaringen zijn van kracht voor de duur dat uw kind in VBS Sint-Jozef te Lochristi is ingeschreven, tenzij u
wijzigingen schriftelijk meldt aan de directie.
De school houdt deze gegevens bij in het leerlingendossier.
Als ouder verbinden jullie zich ertoe om de school te verwittigen indien bovenstaande gegevens wijzigen.

Naam en handtekening vader*

Naam en handtekening moeder*

* Indien slechts 1 ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder ten aanzien van de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk
Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.

3

