U bent van harte welkom om kennis te komen maken met
onze school.
Neem vooraf contact op met de school voor een afspraak,
zodat wij alle aandacht aan u kunnen schenken tijdens uw
kennismakingsbezoek. Misschien zijn er wel enkele vragen
die u graag zou willen stellen. (012/233031 - 0473 321 473)
Noteer ze hieronder, zodat je ze niet vergeet.

VRAGEN :

Bij de inschrijving van uw kind vraagt de school heel wat gegevens, over je kind, over de
samenstelling van het gezin, …
“De wet ‘verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992’ is van toepassing op de
verwerking van deze gegevens. Ze worden door de school verwerkt voor intern gebruik
en niet voor commerciële doeleinden. U kan zich steeds tot de school wenden om deze
gegevens in te zien. U hebt ook het recht deze zo nodig te laten verbeteren.”
Wat mag u meebrengen voor de
inschrijving van uw kind ?
Breng alleszins de SIS-kaart van uw kind
mee. Ter voorbereiding kan u dit document
invullen en mee naar school nemen.

Eens u beslist heeft uw kind in onze school in te schrijven - waarbij rekening gehouden
wordt met voorrangsperiodes, maximum capaciteit en contingentering - worden
bepaalde gegevens aan u gevraagd. Hieronder volgt een overzicht van wat wij u
vragen, u kan deze gegevens vooraf reeds invullen. Zelfs indien u mocht beslissen uw
kind elders in te schrijven, is dit voorbereidend werk niet tevergeefs geweest. Ook in
andere scholen worden deze gegevens immers opgevraagd.
Dingen die voor u niet van toepassing zijn of die u niet duidelijk zijn, kan u open laten.

(eventueel) GEGEVENS VAN VROEGERE SCHOOL
schooljaar

klas

gegevens school

Hebt u een schooltoelage ontvangen voor uw kind ? ja / neen
Hebt u een kopie van het rapport ? ja / neen
Kreeg uw kind in de vorige school voor een bepaald onderdeel begeleiding ? Zo ja,
welke ?

Algemeen
Hoe komt uw kind naar school ?
*Aanmeldingsdatum :
*Aanmeldingsuur :
*Inschrijvingsdatum :
Keuze levensbeschouwelijk vak
Blijft op school eten
Huisdokter
Telefoon huisdokter
Mutualiteit
Nummer mutualiteit
*Wordt op school ingevuld

ja / neen

Gegevens over uw kind
Naam
Voornaam

Roepnaam

Geslacht
°datum

°plaats

Nationaliteit
Rijksregisternummer

Plaats in het 1ste - 2de - 3de - …
gezin
kind

Straat

Nummer

Postnummer

Gemeente

Intern of extern

Zwemmen

Broers/zussen

.

°datum

.

°datum

.

°datum

.

°datum

Medicatie ?
Voorzorgsmaatregelen ?

Familiale gegevens
Twee-oudergezin (gehuwd of samenwonend)
Nieuw samengesteld gezin
Eén-oudergezin
Co-ouderschap
Pleeggezin
Adoptiegezin

ja / neen (enkel 3 KK)

Gezinshoofd

Natuurlijke vader

Partner vader

(plaats een X)

Natuurlijke moeder

Partner moeder

natuurlijke vader
Naam

Voornaam

°datum

°plaats

Nationaliteit

Beroep

GSM

Vast nummer

Diploma
Tel. werk
E-mail :

natuurlijke moeder
Naam

Voornaam

°datum

°plaats

Nationaliteit

Beroep

GSM

Vast nummer

Diploma
Tel. werk
E-mail :

partner vader (enkel indien de natuurlijke moeder niet in het gezin aanwezig is)
Naam

Voornaam

°datum

°plaats

Nationaliteit

Beroep

GSM

Vast nummer

Diploma
Tel. werk
E-mail :

partner moeder (enkel indien de natuurlijke vader niet in het gezin aanwezig is)
Naam

Voornaam

°datum

°plaats

Nationaliteit

Beroep

GSM

Vast nummer

Diploma
Tel. werk
E-mail :

