INSCHRIJVINGSFORMULIER
Klas : Peuters / 1K / 2K / 3K
Leerjaar : 1L / 2L / 3L / 4L / 5L / 6L
Stamboeknummer : ………………………………………………..
(in te vullen door de school zelf)

Instapdatum : …………………………………………………..
Gelieve op school een kopie ISI+-kaart of ander officieel document af te geven.

Naam : ……………………………………………………

Voornaam : ………………………………..

Geboorteplaats : ………………………………………

Geboortedatum : ………… ……………

Nationaliteit : …………………………………………...

M
Geslacht : ………………………………..........

Rijksregisternummer : …………………………………

Thuistaal : ……………………………………….

(Staat op de ISI+-kaart; begint met de geboortedatum in omgekeerde volgorde)

DOMICILIE KIND
Straat : …………………………………………………………………………………….
Postnummer : ………………

Nr : ………..

Gemeente : ……………………………………………………………….

Vast telefoonnummer : …………………………………… (GSM-nummers bij gegevens ouders noteren)
E-mailadres : ……………………………………………………………………………………………………

Ouders + gezinsleden

Burgerlijke stand :

0
0
0

ongehuwd
0
weduwnaar/weduwe
gehuwd
0
wettelijk samenwonend
gescheiden (Graag ook het blad ‘Niet samenwonende ouders’ invullen)

→ Indien de situatie na inschrijving verandert, verwittigen de ouders de school.
Gegevens :

OUDER 2

OUDER 1

…………………………………………………….

naam

…………………………………………………..

……………………………………………………. voornaam …………………………………………………..
…………………………………………………….

gsm

…………………………………………………..

…………………………………………………… tel. werk

…………………………………………………..

……………………………………………………. e-mail

...………………….……………………………..

DOMICILIE OUDERS (enkel invullen indien verschillend van kind)
OUDER 2

OUDER 1

…………………………………………………... straat + nr …………………………………………………..
…………………………………………………...postnr. + gemeente…………………………………………..
In geval van ziekte of nood : eventueel een ander telefoonnummer dan hierboven vermeld :
Tel. nr. ………………………

van (naam en/of verwantschap)………………………………………

Naam + voornaam van broers en zussen :

geboortedatum :

geslacht :

(en/of plusbroers / pluszussen, halfbroers / halfzussen)

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Info vorige school

Vorige school : (naam + adres) …………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Laatst gevolgde klas :

0

……. kleuterklas

0

……… leerjaar

0

Dubbelen was

0

Mijn kind dubbelde reeds klas ……………. (of doet dit nu)

aangeraden

Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs :
0
0
0

van toepassing : verslag in bijlage
van toepassing : verslag nog te verstrekken
niet van toepassing

Foto’s en filmmateriaal
•

Door het gebruik van filmmateriaal en de publicatie van foto’s op de website, op Facebook, in
de nieuwsbrief, enz., willen wij een zo duidelijk mogelijk beeld scheppen van wat er op school
leeft. Sfeerbeelden mogen altijd gepubliceerd worden. Foto’s in het leerlingendossier mogen
worden opgenomen ter identificatie van het kind.
Hierbij geeft ondergetekende toelating tot het publiceren van gerichte beelden van het kind.
Nieuwsbrief
Website
Facebook

ja
ja
ja

neen
neen
neen

Met de gegevens hieronder willen we uw kind zo goed mogelijk begeleiden.
De hieronder gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te
geven om deze gegevens te verwerken. Het staat u vrij om deze informatie apart na de inschrijving te verstrekken, bij voorkeur
persoonlijk en in gesloten omslag. De school verwerkt deze informatie in haar administratie en leerlingvolgsysteem. De toegang
is afgeschermd voor onbevoegden. De info wordt verwerkt zolang is om uw kind op Virgo De Heide op te volgen. Indien u
ervoor kiest om bepaalde medische informatie niet te verstrekken of als u niet expliciet toestaat dat de school deze verwerkt,
dan kan de school ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incidenten of problemen, die voortkomen uit het feit
dat deze informatie niet bekend was.

ONDERGETEKENDE GEEFT TOESTEMMING OM ONDERSTAANDE GEGEVENS TE VERWERKEN :
0 JA - 0 NEEN

Gezondheid
→ Voor welke gezondheidsproblemen heeft uw kind aandacht nodig?
Allergie / huidaandoening / astma / diabetes / eetstoornis / epilepsie / gehoorproblemen /
gezichtsproblemen / hyperventilatie / motoriek / ASS / ADHD…………………………………………….
→ Symptomen? Behandeling? Medicatie? Andere opmerkingen? ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Externe hulp
→ Kreeg/krijgt uw kind externe hulp? Nee / Ja van een : logopedist / ergotherapeut / kinesist/
kinderpsycholoog / revalidatiecentrum / ………………………………………………………………………..
Naam : ………………………………………………………….. tel.nr. …………………………………………
→ Waarvoor ? stotteren / gedragsproblemen / fijne motoriek / aandachtsproblemen / ADHD / IQ onderzoek / autismespectrum / faalangst/ lezen / rekenen / ander : ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
→ Wanneer startte deze hulp? …………………………………………………………………………...........
→ Is deze externe hulp al beëindigd? Zo ja, wanneer? ………………………………………………………
→ Welke informatie daarover is nuttig om te weten? …………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
→ Bestaan hierover verslagen of andere gegevens ? Gelieve deze dan aan de school te bezorgen.
Ik ga akkoord met het schoolreglement van de school
en met het daarin opgenomen pedagogisch project en de engagementsverklaring.

Inschrijvingsdatum :

HANDTEKENING OUDERS :

...............................

................................................

Disclaimer
De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt volgens de richtlijnen voorgeschreven in de VERORDENING (EU)
2016/679VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen ivm de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De verstrekte informatie dient uitsluitend om onze taken en
verplichtingen te kunnen vervullen. Ouders hebben steeds het recht om dezee gegevens in te kijken. De juistheid van uw
gegevens is belangrijk voor ons. Daarom vragen we om wijzigingen steeds aan ons door te geven aan het secretariaat op het
nummer 052/ 30 98 98 of vie secretariaat@virgodeheide.be

Gegevens in functie het Gelijke OnderwijsKansenbeleid

Het kind spreekt met de moeder meestal :

0 Nederlands
0 Frans
0 een andere taal : …………………………….
0 Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder
geen contact heeft met het kind of overleden is.

Het kind spreekt met de vader meestal :

0 Nederlands
0 Frans
0 een andere taal : ……………………………..
0 Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen
contact heeft met het kind of overleden is.

Het kind spreekt met broers of zussen meestal: 0 Nederlands
0 Frans
0 een andere taal : ………………………………
0 Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen
broers/zussen heeft of omdat het geen contact heeft
met broers/zussen.
Het kind spreekt met vrienden meestal :

0 Nederlands
0 Frans
0 een andere taal
0 Ik weet het niet.

Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder van het kind aan.
lager onderwijs niet afgewerkt
lager onderwijs afgewerkt (zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in
aanmerking)
lager secundair onderwijs afgewerkt (dit is een diploma of getuigschrift of attest van slagen
van de eerste 3 jaren van het gewoon of buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3)
of een getuigschrift van het deeltijds beroeps secundair onderwijs of van de leertijd
(leercontract VIZO/Syntra)
hoger secundair onderwijs afgewerkt (dit is een diploma of getuigschrift van het hoger
secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2, HSTL of een diploma van de vierde
graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking).
Hoger onderwijs afgewerkt (dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit,
bijvoorbeeld A1, B1, gegradueerde licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor).

INLICHTINGENFICHE
niet samenwonende ouders/plusouders
Graag invullen indien de ouders niet (meer) samen wonen of gescheiden zijn zodat beide
ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij het schoolgebeuren.

Kind

Naam : ……………………………………………………………… Voornaam : …………………………

“Plus”gezel van ouder 1

“Plus”gezel van ouder 2

….…………………………………………….. naam + voornaam ……………………………………………...
…………………………………………………

straat + nr

..…………………………………………………

……………………………………………………postnr + gemeente…………………………………………..

Bezorgen van mededelingen aan de ouders
(o.a. uitnodiging voor oudercontact, rapport, nieuwsbrieven, …)
( hieronder aankruisen wat past)

0

De ouders zijn uit elkaar en de brieven dienen dubbel meegegeven te worden.
De brieven worden door de ouders zelf aan elkaar bezorgd.

0

De ouders zijn uit elkaar en de brieven dienen niet dubbel meegegeven te worden.
De ouders geven dit automatisch aan mekaar door.

0

De ouders zijn uit elkaar.
De brieven voor beide ouders worden gemaild naar volgende e-mailadressen :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

De rekeningen zullen betaald worden door :
(hieronder aankruisen wat past)

0 Ouder 1

voor : 100% of 50%

0 Ouder 2

voor : 100% of 50%

Datum : ……../………/…….

Datum : ……/……./……..

Handtekening ouder 1 : ………………………

Handtekening ouder 2 : ……………………….

