
a  Vierkante Bosje 35
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t  +31 (0) 35 - 533 41 10

e  contact@mariaschooleemnes.nl

w  www.mariaschooleemnes.nl

Inschrijfformulier

Achternaam

Voorvoegsels

Roepnaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Huisnummer

Postc./woonplaats

Telefoon

Geheim: ja / nee

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Gegevens kind

Ouder/verzorger 1 

Achternaam 

Voornaam en -letters 

Adres (indien afwijkend) 

Burg. staat

Relatie tot kind 

Geboortedatum 

Geboorteland 

Nationaliteit

E-mail adres*

Telefoon werk

Mobiele telefoon 

Opleiding

Wettelijk gezag Ja Nee

**  Hier de mailadressen opgeven die mogen worden gebruikt voor 

schooldoeleinden (bv klassenouders).

Ouder/verzorger 2 

Achternaam 

Voornaam en -letters 

Adres (indienafwijkend) 

Burg. staat 

Relatie tot kind 

Geboortedatum 

Geboorteland 

Nationaliteit

E-mail adres*

Telefoon werk

Mobiele telefoon 

Opleiding

Wettelijk gezag Ja Nee

**  Hier de mailadressen opgeven die mogen worden gebruikt voor 

schooldoeleinden (bv klassenouders).

Gegevens ouders/verzorgers



Naam

Huisarts

Telefoon

Telefoon

Extra telefoon  (van familie, kennissen e.d. tijdens afwezigheid ouders)

Naam

Naam

Naam

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboortedatum

Eventuele broertjes en/of zusjes

Ruimte voor bijzonderheden

Door het grote aantal inschrijvingen kunnen wij helaas niet automatisch een plek reserveren voor een jonger broertje of zusje. 

Wij willen u er daarom op attenderen dat u zelf zorg moet dragen voor het inschrijven van een eventueel broertje of zusje, 

z.s.m. na de geboorte.

Naam speelzaal

Adres

Plaats

Indien uw kind een peuterspeelzaal bezocht heeft

Onderwijs sinds

Groep/leerjaar

Naam school

Adres

Plaats

Als uw kind al op school zit



Voor de bekostiging van onze school hebben tevens nodig:

1) de volledig ingevulde ouderverklaring (opleidingsgegevens van de ouders)

2) een kopie van een van overheidswege verstrekt document, waarop het burgerservicenummer van uw kind vermeld staat.

Goed zijn: 

een kopie van een identiteitskaart van uw kind 

een kopie van het eigen paspoort van uw kind 

een kopie van het geboorteregister 

een kopie van de kennisgeving van het burgerservicenummer 

Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n):

- dat niet ingeschreven staat/gaat worden bij een andere school.

- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Verklaring

Plaats

Datum

Handtekening / Naam  (ouder/verzorger 1)

Plaats

Datum

Handtekening / Naam  (ouder/verzorger 2)
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