
Leerlingen
 

Voornaam: ………………………………………………………..

Familienaam: ……………………………………………………. 

Geboortedatum: ………./………./……………..

Leerlingnummer: …..-……….

 

☐   ID-kaart 

 

☐   Rapport vorig schooljaar

☐   Attest (A,B,C) vorige schooljaren 

☐   Diploma Lager onderwijs

        (Schooljaar:        

        Contactgegevens vorige school:

     

     

     

☐ CLB-verslag   ☐

☐ BaSO-fiche  ☐

☐ Toelatingsproef: 

☐ Taaltelst:    nvt 

 

☐ Uittreksel uit het Doopregister

Paraaf ouder(s): ………………….

Leerlingenfiche 

……………………………………………………….. 

…………………………………………………….   

: ………./………./…………….. 

……….-……….-………. 

   

Rapport vorig schooljaar 

Attest (A,B,C) vorige schooljaren  

Diploma Lager onderwijs 

(Schooljaar:        -        ) 

Contactgegevens vorige school: …………………………………….

        …………………………………….

        …………………………………

        …………………………………

☐ Niet van toepassing 

☐ Niet van toepassing 

: nvt – voldoende – met opmerkingen –

nvt – voldoende – met opmerkingen – onvoldoende

Uittreksel uit het Doopregister   /   ☐ Attest H. Vormsel

Paraaf ouder(s): …………………. 

 

 

F O T O 

…………………………………….. 

……………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

– onvoldoende 

onvoldoende 

Attest H. Vormsel 



Paraaf ouder(s): …………………. 

 

Persoonlijke gegevens 

 

Rijksregisternummer:………………………… Geslacht:  ….. 

Adres*: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Eigen GSM-nummer: ……../…………………. E-mail: …………………………………………. 

Vader       Moeder 

Voornaam: ………………………………………. Voornaam: ………………………………….. 

Familienaam: ……………………………………. Familienaam: ………………………………. 

E-mail: ……………………………………………… E-mail: …………………………………………. 

Tel: ………./………………………………………… Tel:........../....................................... 

Beroep: ……………………………………………. Beroep: ……………………………………….. 

Nationaliteit: ……………………………………. Nationaliteit: ……………………………….. 

 

Gezinssituatie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paraaf ouder(s): …………………. 

Medische gegevens 

Huisarts 

Naam: ……………………………………………… Tel: …………………………………………….. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Allergieën (ook voeding): 

 

☐ Medicatie (doktersattest): 

 

☐Medische voorgeschiedenis (ziekenhuisopnames, aandoeningen, familiaal): 

 

 

                                                                                                           …………………………….. 

                                                                                                           : Klever ziekenkas  : 

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

�Ik verklaar dat bovenstaande informatie correct en volledig is en verbind 

me ertoe alle wijzigingen dadelijk aan de school mee te delen. 

 

Bijzonderheden 

☐ Hoogtevrees  ☐ Bedwateren ☐ Kan niet zwemmen 

☐ Heimwee ☐ Vegetariër ☐ Pesten       ☐ Slaapwandelen 

 

Vervoer  

☐ Eigen vervoer 

☐ Trein tot in La Hulpe met aankomst op: …………………………………………………… 

☐ Andere: …………………………………………………………………………………………………… 

  

     Naam    Datum    Handtekening 

……………………………….. ………./………./………. 

 



Paraaf ouder(s): …………………. 

Documenten bij inschrijving 

 

Ondergetekende……………………………………………………………………………………….. 

ouder van …………………………………………………………………………………………………. 

verklaart hierbij volgende documenten ontvangen te hebben bij de inschrijving: 

1. Schoolreglement schooljaar 2016-17 

2. Schoolkalender 2016-17 

3. Kostenoverzicht. 

 

     Naam    Datum    Handtekening 

……………………………….. ………./………./………. 

 

 
 

Schoolbijdrage 
 

Ondergetekende………………………………………………………………………………………..  

ouder van ………………………………………………………………………………………………….  

verbindt zich hierbij tot het betalen van een maandelijkse bijdrage van ………..,- euro 

gedurende 12 maanden op het rekeningnummer van de school en dit uiterlijk op de eerste 

werkdag van de maand. 

     Naam    Datum    Handtekening 

……………………………….. ………./………./………. 

 

 
 

 

 

 



Paraaf ouder(s): …………………. 

Engagement oudercontact 

 

Ondergetekende………………………………………………………………………………………..  

ouder van ………………………………………………………………………………………………….  

engageert zich uitdrukkelijk tot het aanwezig zijn, of zich laten vervangen,  op de 

oudercontacten zoals aangekondigd in de schoolkalender en tot het opvolgen van alle 

afspraken die daar of op andere contactmomenten gemaakt worden. 

     Naam    Datum    Handtekening 

……………………………….. ………./………./………. 

 

 

Toelating uitstappen 
 

Ondergetekende………………………………………………………………………………………..  

ouder van ………………………………………………………………………………………………….  

geeft hierbij de toelating dat de genoemde leerling deel mag nemen aan alle extra-

curriculaire  activiteiten (zoals uitstappen, sportlessen, toneelbezoek) tijdens het schooljaar 

2016-2017.  

     Naam    Datum    Handtekening 

……………………………….. ………./………./………. 

 

 

Toelating beeldmateriaal 

 

Ondergetekende………………………………………………………………………………………..  

ouder van ………………………………………………………………………………………………….  

tekent hierbij verzet aan tegen het gebruik van audiovisueel materiaal waarin de leerling 

herkenbaar wordt gebracht op de webstek of andere media. 

     Naam    Datum    Handtekening 

……………………………….. ………./………./………. 

 


