
  Stamboeknummer    
 
  schooljaar           

INFORMATIEBLAD 

Geboortedatum : _____________________  

Naam    _____________________ 
(DRUKLETTERS AUB) 

Voornaam  _____________________  

   Man/Vrouw     

Gegevens overnemen van __________________  telefoon _____________________ 
                     (broer/zus op school) 

Geboorteplaats  _____________________   gsm moeder _____________________ 

Nationaliteit   _____________________  gsm vader _____________________ 

Rijksregisternummer  _____________________  wie is nog bereikbaar tijdens de schooluren 

Straat _________________________________  naam/relatie _____________________ 

Postnr./gemeente  _____________________  telefoon  _____________________ 

Wenst de factuur digitaal te ontvangen :  nee   ja   e-mail adres __________________________________ 

Huisarts :  _____________________ 

(gemeente vermelden indien buiten Haaltert) 

Telefoon huisarts : _____________________  

Wie moet er eerst verwittigd worden bij een schoolongeval 

__________________________________  

 

Naam vader  _____________________  Naam moeder _____________________ 

Nationaliteit   _____________________  Nationaliteit  _____________________ 

Geboortedatum  _____________________  Geboortedatum _____________________ 

Beroep   _____________________  Beroep  _____________________ 

        

Gezinstoestand gehuwd/gescheiden/samenwonend (schrappen wat niet past) 

 

 

Gescheiden ouders :  co-ouderschap/bezoekrecht   opmerking ______________________ 

Bij welke ouder heeft het kind het officieel adres :               moeder/vader 

Naam 2de ouder  _____________________    

Adres    _____________________   ouder wenst rapport : ja/nee 

   _____________________  ouder wenst info over de school ja/nee 

Regeling i.v.m. schoolfactuur: moeder betaalt 100%/vader betaalt 100%/moeder betaalt 50%-vader 50% 

 

Naam pleegouder_____________________ Naam voogd _____________________ 

Nationaliteit _____________________ Nationaliteit _____________________ 

Beroep _____________________ Beroep _____________________ 

Geboortedatum  _____________________ Geboortedatum  _____________________ 

Datum pleegouderschap          _____________ Datum voogdijschap           _________________ 

Naam pleegouder _____________________ Nationaliteit _____________________ 

Beroep _____________________  

Geboortedatum  ___________________ 

Klevertje mutualiteit 

inschrijvingsdatum _____________________ 

uur  _____ klas _______ KL / LA  

instapdatum   _____________________  

 



    

 

    

Wenst u lid te worden van het oudercomité ? ja / nee 

Opmerkingen (ziekte, zicht, gehoor, karakter,…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

handtekening ouder(s) 

 

 

 

Inschrijving 

O Uw kind wordt definitief ingeschreven (gerealiseerd) 

O Uw kind wordt onder ontbindende voorwaarden ingeschreven (niet- gerealiseerd) 

 

 

 

 

handtekening ouder(s) 

De Wet Verwerking Persoonsgegevens (8 december 1992) is van toepassing op de persoonsgegevens die met dit formulier opgevraagd worden.  
De school verwerkt de gegevens voor het aanleggen van een leerlingenbestand;het registreren van uitslagen en deliberatieresultaten;het  
berekenen, factureren en innen van verschuldigde bedragen;het opvolgen van oud-leerlingen;het begeleiden van leerlingen in hun totale  
ontwikkeling en bij psychische problemen, alsmede bij hun studiekeuze. Je hebt het recht de gegevens op te vragen en zo nodig te laten  
verbeteren. De verwerking van deze gegevens is ingeschreven in het openbaar register onder het nummer 1362255. Je kan het register 
raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Regentstraat 61, 1000 Brussel). 

Voor kennisname,              
Schoolreglement voor ontvangst en akkoord  

JA       NEE                         
                                                                                                                 

 

 

Schoolfactuur met domiciliëring :  JA     NEE 
 

NIET VERGETEN !! geldig geboortebewijs- 
rijksregisternummer-klevertje mutualiteit 

Vorige (hoofd)school : geslaagd : ja/nee  

naam ____________________________ 

adres ____________________________  

postnr/gemeente ___________________ 

Heeft uw kind in het verleden een advies  
B.O. gekregen ? 
 

 JA     NEE 


