
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broek op Langedijk, 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Hierbij doen we u een formulier toekomen i.v.m. de opgave van een nieuwe leerling voor de 

J.D. van Arkelschool. 

Wilt u de toelichting op de achterzijde van deze brief ook goed doornemen? 

 

De wet verplicht ons, bij aanmelding van leerlingen, gegevens van de leerlingen en hun 

ouders op te nemen in de leerlingenadministratie van de school. 

Deze gegevens zijn noodzakelijk bij de verplichte leerlingentelling (elk jaar op 1 oktober) en 

deze telling is de basis voor het aantal leerkrachten van de school. 

 

U ontvangt tevens de schoolregels en het pestprotocol. Uw handtekening onder het 

inschrijvingsformulier houdt in dat u ook akkoord gaat met de op school geldende regels. 

 

U wordt vriendelijk verzocht het formulier aan beide zijden in te vullen. 

De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

 

Na inschrijving ontvangt u vanaf dat moment, of een half jaar voordat het kind op school 

komt, alle informatie die voor u van belang kan zijn. Het kind mag vanaf zijn/haar 4
e
 

verjaardag naar school. 

Een ouder kind komt naar school op de afgesproken datum. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Helene de Vries 

 

 

 

 



 

TOELICHTING: 

 

- reservenummer: bijvoorbeeld telefoonnummer van buren, oma, familie, door ons in geval 

van nood te bellen als de ouders niet te bereiken zijn (bijvoorbeeld in geval van ziekte). 

 

- onderwijs sinds: dit is bijna altijd vanaf de vierde verjaardag, soms volgde het kind eerder 

speciaal onderwijs. 

De peuteropvang hoeft daarbij niet vermeld te worden. 

 

- per wanneer in Nederland: geldt voor kinderen die in het buitenland geboren zijn. 

 

- datum inschrijving: wordt door ons ingevuld. 

 

- vorige school: alleen in te vullen als uw kind op een school zat voor hij/zij op de van 

Arkelschool kwam. 

 

- opleiding verzorger: bijvoorbeeld diploma van lts, lhno, mavo, havo, vwo, lbo, mbo, hbo. 

Opleiding niet afgerond: bijvoorbeeld 2 jaar mavo. 

 

- relatie tot kind: vader, moeder, pleegouder, verzorger. 

 

 

Wilt u het bij de directie aangeven als: 

 

- U, in verband met de wet op de privacy, geen toestemming geeft om uw adres en 

telefoonnummer aan ouders/verzorgers van klasgenoten te geven. 

 

- U geen toestemming geeft voor het invullen van anonieme vragenlijsten door uw kind. 

Voor het verzamelen van onderzoekgegevens werken studenten van de PABO en andere 

opleidingen vaak met vragenlijsten voor de leerlingen. Dit kán een paar keer per jaar 

voorkomen. 

      Op een anonieme vragenlijst zal geen mogelijkheid zijn om een naam in te vullen. 

Kinderen behouden het recht om op ieder moment met de afname van de vragenlijst, 

zonder opgaaf van reden, te stoppen. Alle verzamelde gegevens tot dat punt zullen worden 

vernietigd. 

Ook u als ouder heeft het recht uw toestemming op ieder moment weer in te trekken, 

zonder opgaaf van reden. 

In de wekelijkse nieuwsbrief zal de afname van de enquête gemeld worden en ontvangt u 

daar verdere informatie over. 

 

- U geen toestemming geeft voor het publiceren van foto’s van uw kind: 

Gedurende de schoolperiode worden bij verschillende activiteiten foto’s van uw kind 

gemaakt. Deze kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief en op de website o.i.d. 

 

 

 

 

 

 



Inschrijfformulier        

J.D. van Arkelschool                           

                                                                                                                                                       
Achternaam    

Roepnaam    

Voornamen    

Sofinummer                                                          Kopie document bijvoegen !   

Geslacht    

Geb.datum    

Adres    

Postcode    

Woonplaats    

Land    

Telefoon  Mobiel: Geheim Ja/Nee³) 

Reservenummer    

Nationaliteit    

Geboorteplaats    

Geboorteland    

Kerk.gezindte    

Eerste schooldag    

In Nederland sinds    

Onderwijs sinds    

Komt in groep    

Komt van school (soort school, uit groep) 
 

Brinnr.²)  

Peuterspeelzaal    

Adres     

Postcode/plaats    

Naam verzorger 1  Naam verzorger 2  

Volledige 
voorna(a)m(e)n 

 Volledige 
voorna(a)m(e)n 

 

Relatie tot kind   Relatie tot kind  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Adres               ¹)  Adres                  ¹)  

Postcode         ¹)  Postcode             ¹)  

Woonplaats      ¹)  Woonplaats        ¹)  

Land                 ¹)  Land                   ¹)  

Telefoonnr.  Telefoonnr.  

Burg.staat  Burg.staat  

Ingeval gescheiden: co-ouderschap; Ja / Nee ³) Ingeval gescheiden: co-ouderschap; Ja / Nee ³) 

Aansprakelijk Ja / Nee   ³) Aansprakelijk Ja / Nee   ³) 

Geboorteland  Geboorteland  

Nationaliteit  Nationaliteit  

Beroep 
 

 Beroep  

Kerk.gezindte  Kerk.gezindte  

Telefoon werk  Telefoon werk  

e-mail    

Meest verdienende ouder             ³) 1 / 2  

Vluchtelingenstatus                      ³) Ja / Nee 

Eénoudergezin                             ³) Ja / Nee 

 
¹) alleen invullen indien afwijkend van adres leerling                       ²) indien bekend 
³) doorstrepen wat niet van toepassing is 

 



Overige gegevens 
 
Huisarts      

Het kind is onder behandeling van een 
specialist 

      

Heeft uw kind een allergie (welke)   

Gebruikt uw kind medicijnen op school.  

Het kind heeft begeleiding van bv. 
   
     
   

0 ambulant begeleider 
0 logopedist 
0 fysiotherapeut 
0……………………………………………. 

Als uw kind ambulante begeleiding 
heeft: Vanuit welke school 

      

Het kind heeft onderzoek ondergaan 
mbt   
     
   

0 Schoolrijpheid. 
0 Taal- en leesontwikkeling. 
0 Rekenontwikkeling. 
0 Algemene intelligentie. 

 
Opmerkingen:………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

Voor 4 jarigen: Ondergetekende verklaart dat het kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaande 

aan de inschrijving niet eerder op een andere school ingeschreven is geweest 

 

Kopie document sofi-nummer bij inschrijving inleveren! 

 

 

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO 

1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de 

leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 

2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de 

administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn 

inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 

 

 

Naam van ouder/verzorger/voogd (1) * Naam van ouder/verzorger/voogd (2) * 

Datum: 
 

Datum: 

Handtekening: 
 

Handtekening: 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 

  



 
 Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:  
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring 

opleiding in Nederland  
Deel 1: Gegevens leerling  
Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………  
Voorna(a)m(en) ………………………………………………………………………………………………………..  

Geboortedatum ………………………………………………………….. O m / Ov  

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling ……………………………..  

Bent u de enige ouder? O ja / Onee  

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)  
Datum eerste schooldag leerling …………………………………………………………………………………………………………..  

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger  
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
……………………………………………………………………..  
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..  
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.  
Categorie  

O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  

- (v)so-zmlk  

O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO  

- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager 
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief 
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)  
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, 
havo, vwo  

O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs 

aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, 
havo, vwo)  
- mbo, hbo, wo-opleiding  
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande  
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar  
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.  
Ondertekening  
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de 
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  
Naam van ouder/verzorger …………………………….  
Datum ……………………………..  
Handtekening …………………………….. 



Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger  
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
……………………………………………………………………………..  
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..  
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond  
Categorie  

O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  

- (v)so-zmlk  

O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO  

- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: (lager 
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief 
onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)  
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, 
havo, vwo  

O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs 

aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, 
havo, vwo)  
- mbo, hbo, wo-opleiding  
De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande 
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.  
Ondertekening  
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de 
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  

Naam van ouder/verzorger …………………………….  
Datum ……………………………..  
Handtekening …………………………….. 


