Gemeentelijke basisschool
www.wigo.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Vak bestemd voor de administratie
Aanmeldingsdatum en –uur …………………………..….

Stamboeknummer ……………………

Instapdatum ………………………………………….………..

Sis-kaart / paspoort / ander

Achternaam

………………………………………………………..

Straat + nr.

……………………………………………

Voorna(a)m(en)

………………………………………………………..

Postcode - plaats

……………………………………………

Geslacht

V / M

Telefoonnummer

…………………………………………..

Geboortedatum

………………………………………………………..

Vorige school

…………………………………………..

Geboorteplaats

………………………………………………………..

Adres vorige school

…………………………………………..

Rijksregisternr.

………………………………………………………..

Postcode vorige school

…………………………………………..

Nationaliteit

………………………………………………………..

Tel. vorige school

…………………………………………..

Godsdienstkeuze ………………………………………………………..

Klas vorige school

……………………………………….....

(enkel lagere school)

Mailadressen

Papa …………………………………………………….

Mama …………………………… ……………………………………….….

Gezinsvorm

❑

Co-ouderschap

❑

Eén-oudergezin

❑

Pleeggezin

❑

Andere

Opmerkingen

Twee-oudergezin (gehuwd of
samenwonend
❑
Nieuw samengesteld gezin
……………………………………………………………

gezinssituatie

……………………………………………………………

…………………………………….. ……………………………………………

❑

…………………………………….. ……………………………………………

Natuurlijke vader (gezinshoofd: ja/nee)
Naam + voornaam

…………………………………………………………..

Geboortedatum

……………………………………

Nationaliteit

…………………………………………………………..

GSM vader

……………………………………

Beroep / diploma

…………………………………………………………..

Telefoon werk

……………………………………

Natuurlijke moeder (gezinshoofd: ja/nee)
Naam + voornaam

…………………………………………………………..

Geboortedatum

……………………………………

Nationaliteit

…………………………………………………………..

GSM moeder

……………………………………

Beroep / diploma

…………………………………………………………..

Telefoon werk

…………………………………..

Partner vader

(enkel invullen indien de natuurlijke moeder niet in het gezin aanwezig is)

Naam + voornaam

…………………………………………………………..

Telefoonnummer

…………………………………..

Partner moeder

(enkel invullen indien de natuurlijke vader niet in het gezin aanwezig is)

Naam + voornaam

…………………………………………………………..

Telefoonnummer

……………………………………

Broers / zussen

………………………………………………………….

Geboortedatum:

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

………………………………………………………….

Geboortedatum:

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

Personen die de school kan contacteren bij onverwachte omstandigheden (andere dan de ouders)
Naam + adres

…………………………………………….. Telefoonnummer(s)

…………………………………..

……………………………………………..

…………………………………..

……………………………………………..

…………………………………..

Familieband kind

……………………………………………..

Naam + adres

…………………………………………….. Telefoonnummer(s)

……………………………………

……………………………………………..

……………………………………

……………………………………………..

……………………………………

Familieband kind

……………………………………………..

Informatie die voor de school belangrijk is
Medisch (ziekte / aandoening / allergie / voedselintolerantie / medicatie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
De leerling heeft specifieke onderwijsbehoeften (bijvoorbeeld nood aan gepaste maatregelen en
redelijke aanpassingen) maar heeft géén verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs

JA / NEEN

De leerling beschikt over een gemotiveerd verslag (GON-leerling)

JA / NEEN

De leerling beschikt over een verslag (overleg)

JA / NEEN

Ondergetekende(n) verklaren:
□ het pedagogisch project, het schoolreglement, de infobrochure van de school en het huishoudelijk
reglement van de voor- en naschoolse opvang ontvangen te hebben of op de website van de school
gelezen te hebben;
□ akkoord te gaan met het pedagogisch project, het schoolreglement, de infobrochure en het
huishoudelijke reglement van de voor- en naschoolse opvang;
□ wel / geen toestemming te verlenen om de gegevens (naam, adres, telefoonnummer en
geboortedatum) van hun zoon of dochter op te nemen in een klaslijst die enkel zal verspreid
worden onder de klasgenoten, en dit tot schriftelijke herroeping van hun beslissing.
□ wel / niet akkoord te gaan om de schoolrekeningen via mail te ontvangen.

Datum

Handtekening(en)

…………………………………….

…………………………………………………
…………………………………………………

