
Stamboeknummer: 

 

   

VERKLARING OUDERS BIJ INSCHRIJVING KIND 

Vader, moeder, voogd van: 

Naam kind:  Voornaam kind:  

Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de Sint-Medardusschool, Hendelstraat 9A, 9910 Ursel is 
ingeschreven en zal starten op  ______/_______/_______.  

Ondergetekende stemt ermee in om elke wijziging in de familiale context, relevant voor de school, door 
te geven. Enkel door officiële herroeping (door bv. een gerechtelijk schrijven), worden de aanvankelijk 
gemaakte afspraken ten aanzien van de school gewijzigd. 

Datum: _______/_______/_______ 

Naam handtekening moeder:     Naam en handtekening vader: 

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET KIND 

Geboorteplaats: _______________________________ Geboortedatum: _______/_______/_______ 

Nationaliteit: _____________________   Geslacht: M  /  V 

Rijksregisternummer: __________________________  Thuistaal: ____________________________ 
(Staat op de SIS-kaart/Isi+-kaart en de identiteitskaart - begint met de geboortedatum in omgekeerde volgorde.) 

 

 

 

 

 

 

 

Straat: ______________________________________________________________ Nr.: __________ 

Postcode: ____________________ Gemeente: ____________________________________________ 

(indien het kind op een tweede verblijfplaats woont)  

Straat: ______________________________________________________________ Nr.: __________ 

Postcode: ____________________ Gemeente: ____________________________________________ 
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GEZINSSAMENSTELLING 

Indien de situatie na inschrijving verandert, verwittigen ouders de school. 

0 ouders wonen samen 
0 ouders wonen apart (Graag ook het blad ‘Niet samenwonende ouders’ invullen.) 

0 nieuw samengesteld gezin (Graag ook het blad ‘Niet samenwonende ouders’ invullen.) 

0 pleeggezin  
0 alleenstaande ouder 

GEGEVENS:  VADER    MOEDER  

______________________________   naam _______________________________   

_______________________________   voornaam _______________________________   

_______________________________   telefoon thuis _______________________________   

_______________________________   gsm-nummer _______________________________   

_______________________________   e-mailadres _______________________________   

_______________________________   telefoon werk _______________________________   

 

 
 
NAAM + VOORNAAM VAN BROERS EN ZUSSEN:    
(en/of stiefbroers / stiefzussen, halfbroers / halfzussen) 

 geboortedatum: geslacht: 

______________________________________________________ _____/______/_______   M / V  

______________________________________________________ _____/______/_______   M / V  

______________________________________________________ _____/______/_______   M / V  
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TE BEREIKEN PERSONEN BIJ ZIEKTE OF IN NOODGEVAL 

HUISARTS 

Naam: ________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________ 

Telefoon: ______________________________________________________ 

 

ANDERE PERSONEN 

Naam: ________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________ 

Telefoon / gsm: _________________________________________________ 

Verwantschap: __________________________________________________ 

 

Naam: ________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________ 

Telefoon / gsm: _________________________________________________ 

Verwantschap: __________________________________________________ 

 

ZORGDOSSIER 

Allergieën: 
_____________________________________________________________________________________ 

Medicatie: 
_____________________________________________________________________________________ 

Opmerkingen m.b.t. de ontwikkeling van het kind: (socio-emotioneel, gedrag, onderwijsbehoeften) 

_____________________________________________________________________________________ 

Heeft het kind externe begeleiding? Ja / Neen 

_____________________________________________________________________________________ 
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GEGEVENS VORIGE SCHOOL 

VORIGE SCHOOL: (naam + adres)  ________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

LAATST GEVOLGDE KLAS: 

0 ______e kleuterklas       => Dubbelen was wel / niet aangeraden 

0 ______e leerjaar lager onderwijs     => Dubbelen was wel / niet aangeraden 

0 Mijn kind dubbelde klas __________________________ (of zal dit nu dubbelen) 

0 Heeft uw kind een gemotiveerd verslag? Ja / neen 

0 Heeft uw kind een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs? Ja / neen 

 

 

AKKOORDVERKLARING SCHOOLREGLEMENT 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de schoolbrochure en het schoolreglement van 
Sint-Medardus Ursel, te vinden op de website van de school, en teken hierbij onderaan voor 
kennisname en akkoord.  

 

VERKLARING M.B.T. PUBLICATIE VAN FOTO’S 

Gelieve in onderstaande tabel aan te duiden of u al dan niet toestemming geeft i.v.m. het maken en 
publiceren van foto’s en video-opnamen. 

 Wel Niet 

Het maken en publiceren van foto’s voor de 
schoolwebsite, klasgebruik, schooleigen 
communicatie en andere pedagogische uitgaven. 

O O 

Het maken van gerichte foto’s zoals de klasfoto, 
individuele foto, foto met broer/zus, enz. 

O O 

Het maken van video-opnamen voor intern gebruik. O O 

Het publiceren van video-opnamen voor en/of door 
externen. 

O O 

 
 
 
Naam en handtekening moeder    Naam en handtekening vader 
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VERKLARING M.B.T. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Gelieve in onderstaande tabel aan te duiden of u al dan niet toestemming geeft tot het meegeven van 
namen, adressen en telefoonnummers. 

 Wel Niet 

Aan de klasgenoten O O 

Aan de parochie voor de Eerste of Plechtige 
Communie 

O O 

 

BETALING SCHOOLREKENING 

De tweemaandelijkse betaling van de schoolrekening gebeurt steeds per overschrijving. 

Hoofdbetaler schoolrekeningen: O moeder O vader  O gesplitst 50 % 

Facturatieadres:  _______________________________________________________________________ 

Mailadres facturatie:  ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt te _____________________________________ op _______ /_______ /_______ 

 

Naam en handtekening moeder    Naam en handtekening vader 
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BEVESTIGING OVEREENKOMST VAN INSCHRIJVING 

Op datum van ______/______/_______ en om ___:___  uur wordt de inschrijving in de 

Sint-Medardusschool van _________________________________ voor het schooljaar 20___- 20___ 

bevestigd door de school en de ouders. 

 

VOORRANGSKENMERKEN LEERLING: broer-zus: Ja / Neen - kind personeel: Ja / Neen 

ANDERSTALIGE NIEUWKOMER: Ja / Neen 

VERSLAG DAT TOEGANG GEEFT TOT BUITENGEWOON ONDERWIJS: Ja / Neen 

 

STATUS INSCHRIJVING: 

o Gerealiseerd 

o Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarden 

o Niet-gerealiseerd 

 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat 
discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. U kunt ten alle tijden uw 
eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de 
gegevens.  

Galatea Goudeseune, directeur 

 

 

De ouders bevestigen op eer dat alle bovenstaande gegevens en de gegevens op onderstaande 
afgevinkte formulieren naar waarheid zijn ingevuld. 

o Melding van schoolverandering* 
o Verklaring op eer ‘onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’ * 
o Fiche voor leerlingen in het basisonderwijs die behoren tot de woonwagenbewoners.* 

* enkel indien van toepassing 

 

Naam en handtekening moeder           Naam en handtekening vader 


