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Basisschool de Grote Lier 
Esdoornlaan 8 
6584 BD Molenhoek 
Tel: 024-3880008 
Email: info@degrotelier.nl 

  
Inschrijfformulier 
Naast een ingevulde afdruk van dit formulier, dient u een kopie mee te leveren van een 
identificatiebewijs van uw kind, bijvoorbeeld een paspoort, een brief van de belastingdienst of een 
zorgpasje van uw kind. 
 
Gegevens van het kind 
 
Achternaam:   Nationaliteit:  
Roepnaam:   Geboorteplaats:  
Voornamen:   Geboorteland:  
Geslacht: man    vrouw Huisarts:  
Geboortedatum:   Gezindte:  
Burgerservicenummer:       
Is er sprake van een éénoudergezin?     ja    nee Plaats van het kind in het gezin:  
 
Adres:   Onderwijs sinds:   (1e schooldag) 
Postcode en plaats:   Datum aanmelding:  
Telefoon:      Geheim nummer:     ja    nee 
Mobiel :  E-mail:  
Telefoonnummers bij afwezigheid: 
 
Van school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf: 
Adres:  
Postcode en plaats :  
Uit groep:  
Toestemming voor informatie vanuit school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:     ja    nee 
 
Opmerkingen:(bv.oren, ogen, allergie. gedrag,medicijnen etc.)    
 
 
Komt er dyslexie/dyscalculie voor in de familie?     ja    nee 
In verband met privacywetgeving vragen wij uw toestemming voor de volgende zaken: 
 
Ik ga akkoord, dat onze zoon/dochter op school gebruik maakt van internet en e-mail:      ja    nee 
Ik ga akkoord met het plaatsen van foto’s. (bv klassenfoto op de website van de school)      ja    nee 
 
            Z.O.Z. 
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Gegevens ouder/verzorger/voogd (1)* 
 
Achternaam: 
Voorna(a)m(en) van ouder (1): 
Geboortedatum: Geslacht:     man    vrouw 
Naam hoogst genoten onderwijs opleiding ouder (1)**:  
Diploma behaald:     ja    nee Beroep: 
Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: 
Burgerlijke staat:     gehuwd    ongehuwd 
Woonadres, indien afwijkend van adres kind: 
Nationaliteit:  Gezindte: 
 
Gegevens ouder/verzorger/voogd (2)* 
 
Achternaam: 
Voorna(a)m(en) van ouder (2): 
Geboortedatum: Geslacht:     man    vrouw 
Naam hoogst genoten onderwijs opleiding ouder (2)**:  
Diploma behaald:     ja    nee Beroep: 
Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: 
Burgerlijke staat:     gehuwd    ongehuwd 
Woonadres indien afwijkend van adres kind: 
Nationaliteit:  Gezindte: 
 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de 
opleidingsgegevens vanuit overheidswege kunnen worden gecontroleerd. 
 
Naam van ouder/verzorger/voogd (1)* 
 
 

Naam van ouder/verzorger/voogd (2)* 

Datum 
 
 

Datum 

Handtekening 
 
 

Handtekening 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 
** Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de wet bescherming persoonsgegevens.  

  
Later in te vullen door de school: gewicht van de leerling   0.00  0.30  1.20 
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