
Inschrijfformulier

Personalia leerling Algemene toelichting

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

 Verklaring school
Geslacht       M / V

Geboortedatum 

Geboorteplaats

BSN

Nationaliteit

VVE Ja / Nee

Naam VVE programma

Ingeschreven ander school Ja / Nee

Naam school van herkomst

Plaats school van herkomst

Volgt onderwijs sinds

Huisarts/ medisch Gezin 
Achternaam huisarts Aantal kinderen gezin

Plaats van kind in gezin

Woonplaats Geb datum broer(tje)/zus(je)1

Verzekeringsm. ziektekosten Geb datum broer(tje)/zus(je)2

Polisnummer BSN broer(tje)/ zus(je) 1

BSN broer(tje)/ zus(je) 2
Allergie Naam broer(tje)/ zus(je) 1
Producten die kind niet mag Naam broer(tje)/ zus(je) 2

Noodnummer

Zorg Noodnummer naam
Heeft uw kind extra aandacht/zorg nodig?     Ja/ nee zo ja, waar bestaat dat uit?

Medicijnen
Ja/ nee Welke medicijnen zijn dit?

- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens. 

Privacy                                                                                                        De 
gegevens uit dit inschrijfformulier worden opgelagen in het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit is alleen inzichtelijk voor 
ouder(s)/ verzorger(s) van de ingeschreven leerling en voor de 
desbetreffende leerkracht.                                                                     

Ondergetekende verzoekt middels dit inschrijfformulier om 
toelating van de leerling. Het invullen en ondertekenen van dit 
formulier geeft geen zekerheid omtrent de toelating. Binnen een 
week ontvangt u een reactie over de toelating.Graag digitaal 
invullen, ondertekenen en opsturen naar directeur@deladder.nl

- de inspectie van het basisonderwijs;

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden 
behandeld en zijn alleen ter inzage voor:

- de directie en teamleden van de school;



De regelgeving rondom de leerlingadministratie schrijft voor het onderstaande van u te vragen.
Wanneer wij uw gegevens al in ons bezit hebben, hoeft u de volgende gegevens niet in te vullen. 
Personalia verzorger 1 Personalia verzorger 2
Achternaam Achternaam

Voornaam Voornaam
Voorletters Voorletters
Geslacht M / V Geslacht M / V
Relatie tot kind vader / moeder / ... Relatie tot kind vader / moeder / ...
Geboortedatum Geboortedatum

Geboorteplaats Geboorteplaats

Werkzaam bij bedrijf Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk Telefoon werk

Telefoon mobiel Telefoon mobiel
Indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer Straat en huisnummer

Postcode Postcode

Plaats Plaats

Telefoon thuis Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim Ja / Nee Telefoon thuis geheim Ja / Nee

E-mail E-mail

In te vullen door de school: In te vullen door de school:

Opleidingscategorie weging O basisonderw. of (v)so-zmlk Opleidingscategorie weging O basisonderw. of (v)so-zmlk

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O overig vo en hoger O overig vo en hoger

Ondertekening Ondertekening
Naar waarheid ingevuld Naar waarheid ingevuld 

Handtekening Handtekening

Datum Datum

Algemene afspraken betreft de AVG
* De Ladder plaatst geen voor-en achternamen bij foto's van leerlingen
* De Ladder verstrekt geen telefoonnummers, adresgegevens, mailadressen aan derden
* Er worden geen foto- of filmopnames geplaatst op social media, website of schoolgids zonder expliciete toestemming 
van ouders voor een specifieke foto- of filmopname. Per foto ontvangen ouders een aparte toestemmingsmail
* Voor het plaatsen van foto- of filmopnames in de afgeschermde omgeving Parro moeten ouders/ verzorgers eerst toestemming geven.

Ik geef toestemming voor het plaatsten van foto- en filmopnames in Parro Ja / Nee
 Beelden zijn alleen zichtbaar voor ouders/verzorgers vanuit de eigen klas.

Met deze inschrijving word ik automatisch lid van de vereniging Oecumenisch onderwijs in Maarn


