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INSCHRIJFFORMULIER      

VOORSCHOOL EN 
OBS DE DUIZENDPOOT 

Willem Dreeslaan 1 
        4908 CA Oosterhout 
        tel. 0162 – 42 88 17 

        www.obsduizendpoot.nl 
 
GEGEVENS VAN HET KIND 
 
Achternaam  :_____________________________________________________________ 
 
Voorvoegsels  :_____________________________________________________________ 
 
Roepnaam  :_____________________________________________________________ 
 
Voornamen  :_____________________________________________________________ 
 
Geslacht  :  M   /   V    
 
Geboortedatum :____ - ____ - ____    Burger Service Nummer:________________________ 
 
Adres   :_____________________________________________________________ 
 
Postcode  :_____________ Woonplaats :________________________________ 
 
Telefoon  :_____________  Geheim : J  /  N 
 
Nationaliteit  :___________________ Godsdienst:_____________________________ 
 
Geboorteplaats :_____________________________________________________________ 
 
Geboorteland : ______________________________________________________________ 
 
Huisarts  :____________________________ Telefoon:_________________________ 
 
 
Noodnummers: 
  
Naam:_______________________ Relatie tot kind:_________________   Telefoon:____________ 
    
Naam:_______________________ Relatie tot kind:_________________   Telefoon:____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Invullen door school:      

□  weging controleren  □  lijstje directie, IB, conciërge    □  brief koppeling vs - kdv 

□  invoeren DOTCOM  □  klassenlijst map, leerkracht, conciërge   □  bevestiging   

□  actief maken DOTCOM □  kaartje + informatieboekje   □  koppeling BRON 

□  kopie leerkracht  □  bewijs inschr. naar andere school 



             

             

   

Uw kind komt naar de voorschool: 
 
Datum komst  :_____________________________________________________________ 
 
Kruis aan naar welke dagdelen uw voorkeur uitgaat: 
 
□   maandagochtend en woensdagochtend 
□   maandagmiddag en donderdagochtend 
□   dinsdagochtend en donderdagmiddag 
 
 
In overleg wordt uw kind geplaatst. 
 
 
Uw kind komt van: 
 
Peuterspeelzaal/voorschool :_______________________________________________________ 
 
Kinderdagverblijf  :_______________________________________________________ 
 
Thuis:    :_______________________________________________________ 
 
Anders    :_______________________________________________________ 
 
Uw kind komt van een andere (basis)school: 
 
Datum komst  :_____________________________________________________________ 
 
Komst van basisschool (naam en plaats):______________________________________________ 
 
___________________________________________uit groep:_____________________________  
 
Welke groepen heeft uw kind doorlopen op de vorige school:_______________________________ 
 
Onderwijs sinds:__________________________________________________________________ 
 
Ontwikkelingsverloop van uw kind: 
 
Zijn er bijzonderheden op het gebied van spelen, taalontwikkeling, gedrag, lichamelijke 
ontwikkeling, contacten met anderen, allergieën, medicijngebruik? 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Is uw kind onder behandeling (geweest) van een arts of andere hulpverlener in verband met 
bijzonderheden in het ontwikkelingsverloop? 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

             

GEGEVENS VAN DE VERZORGERS 
 
   Verzorger 1  (M / V)                 Verzorger 2  (M / V) 
 
Achternaam :_______________________________     __________________________________ 
(moeder: meisjesnaam) 
Voornaam :_______________________________     __________________________________ 
 
Adres  :_______________________________     __________________________________ 
 
Postcode :_______________________________     __________________________________ 
 
Woonplaats :_______________________________     __________________________________ 

 
Telefoon :____________________  geheim J / N     ______________________  geheim J / N 

 
Mobiele tel. :_______________________________     __________________________________ 
 
Geboortedatum:______________________________     __________________________________ 
 
Geboorteplaats:______________________________     __________________________________ 
 
Geboorteland :_______________________________     __________________________________ 

 
Nationaliteit :_______________________________     __________________________________ 
 

 
Hoogst genoten opleiding (kruis aan wat van toepassing is): 
  
O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  
       - (v)so-zmlk  
 
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO 
       - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg 
(verouderde benamingen komen ook nog voor: lager 
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische 
school, lager economisch en administratief onderwijs, lager 
huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, 
huishoudschool) 
      - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo 
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo  
 
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere  
schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het 
basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg, 
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) 
      - mbo, hbo, wo-opleiding 
 

O 1 - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs  
       - (v)so-zmlk  
 
O 2 - praktijkonderwijs/ LWOO 
       - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg 
(verouderde benamingen komen ook nog voor: lager 
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische 
school, lager economisch en administratief onderwijs, lager 
huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, 
huishoudschool) 
      - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo 
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo  
 
O 3 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere  
schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het 
basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg, 
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) 
      - mbo, hbo, wo-opleiding 

anders:___________________________________      anders:____________________________ 
 
Naam van de school: ________________________     ___________________________________ 
 
Plaats  :_____________________________      ___________________________________ 
 
Diploma: J / N      Jaartal diploma:__________       Diploma: J / N Jaartal diploma:________
  
Zo nee, hoeveel jaar gevolgd?__________________     __________________________________ 
 
Beroep :______________________________     __________________________________ 
 
Telefoon werk:______________________________      __________________________________ 
 
E-mail  :______________________________     __________________________________ 
 



             

             

Verzorger 1                    Verzorger 2 
 
Relatie tot kind:______________________________     __________________________________ 
 
Burgerlijke staat:_____________________________     __________________________________ 
 
Godsdienst :______________________________     ___________________________________ 
 
Eén-oudergezin:  J / N      J / N 
 
Ouderlijk gezag:  J / N      J / N 
 
Co-ouderschap:  J / N      J / N 
 
Gezinssamenstelling:______________________________________________________________ 
 
Broertje(s) en/of zusje(s): 
 
Naam:   _______________________________ Geboortedatum:__________________________ 
 
Naam:   _______________________________ Geboortedatum:__________________________ 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor uw kind op de basisschool* bedraagt € 42,50 (inclusief schoolreis) en is een vrijwillige bijdrage. Dit geld wordt 
gebruikt voor excursies, de aanschaf van extra leer- en hulpmiddelen, het organiseren van feestelijke evenementen zoals Sinterklaas, 
Kerst, Carnaval en Pasen, de aanschaf van bibliotheekboeken en videobanden, etc. Een gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen is in 
principe dat de leerling niet deelneemt aan de activiteit waarvoor niet betaald is. Uw kind wordt dan echter niet uitgesloten van het 
reguliere onderwijsprogramma. De medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de in- en uitgaven van de activiteitencommissie. 
Er bestaat in uitzonderlijke omstandigheden  een mogelijkheid tot reductie of kwijtschelding. Dit gaat in overleg met directie en 
penningmeester van de activiteitencommissie. Voor het derde kind op De Duizendpoot betaalt u de helft en het vierde en volgende kind is 
gratis. 
* Deze ouderbijdrage is pas van toepassing wanneer uw kind naar groep 1 gaat. Voor de voorschool geldt een andere betalingsregeling. 
 
Verklaring: 
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers op de hoogte te zijn van het reglement van de ouderbijdrage en dat voor kinderen vanaf de leeftijd 
van 4 jaar het volledige bedrag wordt overgemaakt.  
 
Wekelijkse digitale nieuwsbrief: 
U kunt zich aanmelden voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief, eventueel op meerdere e-mailadressen. Dit kunt u doen via onze website 
www.obsduizendpoot.nl 
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
Volgens de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens van september 2001 wordt uw toestemming gevraagd voor de volgende 
onderdelen: 

 beeld / film / fotomateriaal van uw kind dat wordt gebruikt voor educatieve informatie. Hierbij valt te denken aan beeldmateriaal 
m.b.t. schoolreisje, open podium, website, sint, kerst, activiteiten in de klas, projecten, uitstapjes, schoolgids 

 het uitdelen van de klassenlijst van uw kind aan klasgenootjes 

 het gebruik maken van een eigen emailadres verkregen via kennisnet 
Wij gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen hebt. Mocht u wel bezwaren hebben, kunt u dit bij de directie aangeven. 
 
U hebt recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie, dat op uw kind betrekking heeft. U 
kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. 
 
Het bevoegd gezag mag geen gegevens uit de administratie ter kennis geven aan derden / anderen dan degenen die ingevolge de wet 
bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. Zo kunnen de opleidingsgegevens van de ouders 
gecontroleerd worden. Door ondertekening van dit formulier geeft u tevens toestemming om informatie over uw kind tijdens de 
voorschoolperiode in het belang van een goede begeleiding aan de basisschool De Duizendpoot te verstrekken. 

 
Verklaring 
 
Beide ouders/verzorgers ______________________________ verklaren dat dit formulier naar 
waarheid is ingevuld. 
          

Oosterhout, datum: _____________________________   
    
Handtekening ouder / verzorger 1  Handtekening ouder / verzorger 2 
                   


