Inschrijvingsformulier Basisscholen De Kraal Schooljaar : 20…-20…
O KLEUTERSCHOOL
Instapdag:

O centrum

O LAGERE SCHOOL
Leerjaar:

O Den Doren

O Schaffelkant

O Winksele

RIJKSREGISTERNUMMER:
………………………………………………………………………
Voornaam kind:
…………………..………………………………………………….

STAMBOEKNUMMER:
…………………………………………………..…………………
Familienaam kind:
……………………………………………………………………

Geboorteplaats en –datum:
……………………………………………………………………….

Nationaliteit:
………………………………

Adres:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Telefoon (domicilie): …………………………………….
GSM vader:………………………………………………………
GSM moeder:……………………………………………………
Gsm andere: ………………………………………………………………………………
Telefoonnummers van grootouders:

Geslacht:
…………………………………

Mailadres algemeen:
.……..………………………………………………….……….
Mailadres vader:
.……..…………………………….…………………………….
Mailadres moeder:
.……..…………………………….…………………………….
Aan wie een kopie van berichten, bijkomend moet
worden bezorgd:
Mailadres: …………………………………………….....

…………………………………………………………………..
Voornaam en naam vader:
………………………………………………………………………

Voornaam en naammoeder:
……………………………………………………………………

Beroep: …………………………………………………………

Beroep: ………………………………………………………

Telefoon werk: ……………………………………………..

Telefoon werk: ……………………………………………

Geboortedatum: …………………………………………...

Geboortedatum: …………………………………………

Oudste kind op school:

Naam broer(s), zus(sen):……………………………………….
……………………………………………………………………………..

JA

NEEN

Of
2de 3de 4de kind
Inschrijven met verslag buitengewoon onderwijs?
Ja / nee
Indien ja: kopie verslag:
Ontvangen / nog binnen te brengen

Datum verslag: …………………………………………
Een inschrijving met verslag buitengewoon onderwijs is steeds
onder ontbindende voorwaarde. Er volgt een overleg oudersCLB-klassenraad over de nodige aanpassingen.

Vorig CLB:
………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Vorige school:
…………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Info over de omschakeling van school:

Naam huisarts:
…………………………………………………………………………………

Eventuele (medische) opmerkingen:
………………………………………………………………………………….

Ik geef hierbij

O toestemming
O geen toestemming

om geposeerde individuele - en groepsfoto’s te
publiceren op de website www.kraal.be, in het
schoolkrantje en andere schoolgebonden publicaties.

Opmerkingen :
Anderstalige nieuwkomer:

JA / NEE

Broer/zus van kind in De Kraal:

JA / NEE

Kind personeel:

JA / NEE

Wie betaalt de schoolrekening en ontvangt bijgevolg de rekening: (1 persoon mét een ingevuld mailadres is
hoofdbetaler):
Vader / moeder
domiciliëring / geen domiciliëring (op naam van de hoofdbetaler)
Enkel in geval van scheiding en gemeenschappelijke betaling:
Vader betaalt ………% van de rekening

Moeder betaalt …………% van de rekening

Facturatie-adres indien verschillend van adres leerling: (vader) ………………………………………………………………………………
(Moeder)……………………………………………………………………………
De ouder(s) of voogd verklaren/verklaart hierbij het schoolreglement te hebben ontvangen op digitale wijze
(www.kraal.be) en in te stemmen met het opvoedingsproject en het schoolreglement.
Wet op de privacy: De school gebruikt de persoonlijke gegevens van de leerlingen uitsluitend om haar administratieve taken en verplichtingen te
kunnen vervullen, zoals vermeld in het schoolreglement. De ouders en de meerderjarige leerlingen hebben het recht deze gegevens in te kijken
en, als ze een fout vaststellen, te laten verbeteren. O wenst een exemplaar van het schoolreglement op papier te ontvangen.

Status inschrijving:
Volgnummer in het inschrijvingsregister:

O

R: gerealiseerd

Datum en uur inschrijving:

O

V: gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde

O

N: niet gerealiseerd

Voornaam en naam van de ouder of voogd:

Handtekening van de ouder of voogd:

Voornaam en naam van de inschrijver.

Handtekening van de inschrijver:

Plaats van de inschrijving:

