
Femina Mullerstraat 78

2135 MS Hoofddorp

Tel: 023-5622819

E-mail adres: info@octopusschool.nl

www.octopusschool.nl

INSCHRIJFFORMULIER (Zie toelichting inschrijfformulier *)

PERSONALIA LEERLING

Achternaam ………………………………….. Adres …………………………………..

Voorna(a)m(en) ………………………………….. Postcode …………………………………..

Roepnaam ………………………………….. Woonplaats …………………………………..

Geslacht  □ meisje   □ jongen Telefoonnummer …………………………………..

Geboortedatum ………………………………….. Telefoonnummer geheim          □ Nee □ Ja

Geboorteplaats …………………………………..

Burgerservicenummer (BSN)*…………………………………..

Geboorteland ………………………………….. Datum in Nederland …………………………………..

Eerste nationaliteit ………………………………….. Tweede nationaliteit …………………………………..

Culturele achtergrond ………………………………….. Spreektaal thuis …………………………………..

* Toelichting BSN

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer (BSN) 

van de leerling nodig.

HUISARTS EN MEDISCHE GEGEVENS

Naam huisarts …………………………………..

Adres ………………………………….. Telefoonnummer …………………………………..

Medicijnen □ Nee □ Ja Indien ja, welke medicijnen …………………………………..

Allergieen ………………………………….. Producten die kind niet mag …………………………………..

Voor de goede orde wijzen we u erop, dat uw kind voor aanname zindelijk dient te zijn!

Naam noodnummer ………………………………….. Noodnummer …………………………………..

Naam noodnummer ………………………………….. Noodnummer …………………………………..

GEGEVENS VORIGE SCHOOL/KINDERDAGVERBLIJF/PEUTERSPEELZAAL

Naam school/KDV/peuter-

speelzaal van herkomst …………………………………..

Plaats school/KDV/peuter-

zaal van herkomst …………………………………..

Volgt onderwijs sinds …………………………………..

Vindt u het goed, dat wij contact opnemen met de hierboven genoemde organisatie      JA / NEE

GEZIN

Andere kinderen in gezin

Voor- en achternaam: ………………………………….. Geboortedatum: …………………………………..

………………………………….. …………………………………..

………………………………….. …………………………………..

Komt in groep ………………………………….. Plaatsing per …………………………………..

http://www.octopusschool.nl/#


PERSONALIA 

ouder/verzorger 1

PERSONALIA 

ouder/verzorger 2

Achternaam …………………………………. Achternaam ………………………………….

Voorna(a)m(en) …………………………………. Voorna(a)m(en) ………………………………….

Voorletters …………………………………. Voorletters ………………………………….

Aanhef mevrouw / heer Aanhef mevrouw / heer

Relatie tot leerling moeder / vader / ……………… Relatie tot leerling moeder / vader / ………………

Wettelijk gezag □ Nee □ Ja Wettelijk gezag □ Nee □ Ja

Geboortedatum …………………………………. Geboortedatum ………………………………….

Geboorteplaats …………………………………. Geboorteplaats ………………………………….

Geboorteland …………………………………. Geboorteland ………………………………….

Beroep …………………………………. Beroep ………………………………….

Telefoon mobiel …………………………………. Telefoon mobiel ………………………………….

Telefoon mobiel geheim □ Nee □ Ja Telefoon mobiel geheim □ Nee □ Ja

Telefoon werk …………………………………. Telefoon werk ………………………………….

E-mail adres …………………………………. E-mail adres ………………………………….

Burgerlijke staat gehuwd / samenwonend / 

alleenstaand
Burgerlijke staat gehuwd / samenwonend / 

alleenstaand

Alleen invullen indien  afwijkend adres van leerling

ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2

Straat en huisnummer …………………………………. ………………………………….

Postcode en plaats …………………………………. ………………………………….

Telefoon thuis …………………………………. ………………………………….

Telefoon thuis geheim □ Nee □ Ja □ Nee □ Ja

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind en verspreiden klassenlijst

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender □ Toestemming □ Geen toestemming

Op de website van de school □ Toestemming □ Geen toestemming

In de (digitale) nieuwbrief □ Toestemming □ Geen toestemming

Op de socialmedia accounts van de school (bijv. facebook) □ Toestemming □ Geen toestemming

Het in de klas verspreiden van de klassenlijst met de naam,  

adres en telefoonnummer □ Toestemming □ Geen toestemming

Inschrijfverklaring ouders/verzorgers 

Hierbij verklaren ondergetekenden de ouders / verzorgers

van ……………………………………………………………………………………….. dat:

*  dit formulier naar waarheid is ingevuld 

*  hun zoon/dochter ………………………………………. niet ingeschreven staat op een andere school.

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

Handtekening: ouder/verzorger (1)                                       Handtekening: ouder/verzorger (2)

Naam ………………………………………                                        Naam ………………………………………….

Datum  …………………………………….                                         Datum …………………………………………


