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Rijksregisternummer: ……………………………….. 

Naam: ……………………………….. Voornaam: ……………………………….. 
Geboortedatum: ……………………………….. Geboorteplaats:  ……………………………….. 
Geslacht: ……………………………….. 

Adres:  ……………………………….. 
Nationaliteit: ……………………………….. In België sinds: ……………………………….. 
Moedertaal: ……………………………….. 
Anderstalige nieuwkomer: ……………………………….. 

Aanmeldingsdatum: ………………………………..  Uur aanmelding: ……………………………….. 
Effectieve opname in de school op: ………………………………..Leerjaar:  ……………………………….. 
Voorrangskenmerken:  ……………………………….. 
Reden van inschrijving: ……………………………….. 
Vorige school: naam: ……………………………….. 

gemeente: ……………………………….. 
Klas: ……………………………….. 

Waarom hebt u voor onze school gekozen? ……………………………….. 
Trekkende bevolking? ……………………………….. 
Verblijf in instelling, internaat of bij pleegouders?  ……………………………….. 

Naam:  …………………………………………………….. 
Adres:  …………………………………………………….. 
Telefoonnummer: …………………………………………………….. 

Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (uitgezonderd type 8): ……………………………….. 

Levensbeschouwelijk vak: ………………………………..  (formulier Levensbeschouwelijke keuze) 
Middagpauze: ……………………………….. 

Voor- en/of nabewaking: ……………………………….. 
Noodnummers: (anders dan ouders) 
Telefoonnummer 1:………………………………………………….  (relatie: ……………………………………………………..) 
Telefoonnummer 2:………………………………………………….  (relatie: ……………………………………………………..) 
Telefoonnummer 3:………………………………………………….  (relatie: ……………………………………………………..) 
Telefoonnummer 4:………………………………………………….  (relatie: ……………………………………………………..) 

Gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens van uw kind opvragen bij het CLB? 
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Relatie 1 ……………………………….. Relatie 2 ……………………………….. 

Naam:  
Voornaam:  
Geboorteplaats: 
Geboortedatum: 
Nationaliteit: 
In België sinds: 
Moedertaal:  
Beroep: 
Adres:  
GSMnr. 
Tel. Werk:  
E-mail:

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

Naam:  
Voornaam:  
Geboorteplaats: 
Geboortedatum: 
Nationaliteit: 
In België sinds: 
Moedertaal:  
Beroep: 
Adres:  
GSMnr. 
Tel. Werk:  
E-mail:

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

Aantal kinderen in het gezin: …………… Aantal kinderen in onze basisschool:  ………….. 
Naam en klas: ……………………………….. 
Naam en klas: ……………………………….. 
Naam en klas: ……………………………….. 

Leven de ouders gescheiden?  ………………………………..  (Indien ja, formulier gescheiden ouders) 

Informatie verstrekt door:  ………………………………..                             (kopie eID, paspoort) 
Ondergetekende bevestigt de inschrijving, aanvaardt het schoolreglement, het pedagogisch 
project van de school en de betaling van de schoolfacturen. 

Brasschaat,     
Naam:  
Handtekening: 

Bijgevoegd: 
kopie Kids-ID, SIS-kaart of paspoort kind 
kopie eID of paspoort ouder(s) 
rapport vorige school 
inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (uitgezonderd type 8) 

Status inschrijving: 
gerealiseerd 
gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde 
niet-gerealiseerd 
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