Stamboeknummer: ………………………………….

Schooljaar: 2022 - 2023.

Administratieve schoolfiche en inlichtingen
1. Gegevens over het kind
Instapdatum: ………………..…………………………

Leeftijdsgroep of leerjaar: …………………

Naam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: M / V

Nationaliteit:

Taal leerling:
Taal/Talen ouders:

Gegevens contactpersoon/tolk:

Adres:
Rijksregisternummer / BIS-nummer:
Levensbeschouwing: Katholiek – Anglicaans – Protestants – Orthodox – Joods
Islamitisch – Andere: ………………………………………… – Geen
Belangrijke medische info (allergieën/voeding):

2. Specifieke zorgvragen
Is er een verslag buitengewoon onderwijs? Type:

⃝

Is er een gemotiveerd verslag van de vorige school? Type:

⃝

Gegevens ondersteuner:
Contactpersoon CLB:
Eigen zorgvragen of bekommernissen:

Indien er een verslag buitengewoon onderwijs is, gebeurt de inschrijving onder
ontbindende voorwaarden. Bij het niet melden van zo’n verslag door de
inschrijver, behoudt de school zich het recht voor de inschrijving teniet te doen.

3. Schoolloopbaan
Naam vorige school/ eventueel kinderdagverblijf:
Adres:
Gevolgde leeftijdsgroep / leerjaar:
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4. Gegevens over de ouders
Gegevens ouder 1

M/V

Gegevens ouder 2

Naam:

Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Adres:

Adres:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Beroep:

Beroep:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis:

Gsm:

Gsm:

Werk:

Werk:

Email:

Email:

M/V

Rekeningnummer waarop eventueel gestort kan worden: …………………………………………………
Andere personen die het kind feitelijk onder bewaring hebben
(voogd, pleegouder, stiefouder,…)
Hoedanigheid:

Hoedanigheid:

Naam:

Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Adres:

Adres:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Beroep:

Beroep:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis:

Gsm:

Gsm:

Werk:

Werk:

Email:

Email:

5. Gegevens over het gezin
Naam en voornaam andere kinderen van dezelfde
leefeenheid

Geboortedatum
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6. Noodnummers tijdens de schooluren
De huisarts

Grootouder(s)

Grootouder(s)

Naam:

Naam:

Naam:

Telefoon:

Telefoon:

Telefoon:

GSM:

GSM:

GSM:

Andere persoon

Andere persoon

Andere persoon

Naam:

Naam:

Naam:

Telefoon:

Telefoon:

Telefoon:

GSM:

GSM:

GSM:

7. Onthaalonderwijs voor anderstaligen nieuwkomers
Anderstalige nieuwkomer?

⃝

 Verklaring ‘anderstalige nieuwkomer’ volgens leeftijd (jonger / ouder dan 5 jaar) invullen
Gewezen anderstalige nieuwkomer?

⃝

 IN BEIDE GEVALLEN de bijkomende gegevens op de achterzijde v/h formulier invullen!
8. Opvraging leerlingenkenmerken in het kader van financiering
en subsidiëring
Kind is buiten het gewone gezinsverband opgenomen door een persoon, een gezin,
een voorziening of sociale dienst in het kader van bijzondere jeugdbijstand.

⃝

Ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en –artiesten, Rom-zigeuners/manoesj-zigeuners/voyageurs,
Roma-zigeuners).

⃝

Opleidingsniveau moeder: hoger secundair onderwijs niet afgewerkt

⃝

Geniet schooltoelage

⃝

 “Vragenlijst over de achtergrond van uw kind” invullen
9. Voorrangskenmerken bij inschrijving
Broer/zus of lid van dezelfde leefeenheid reeds ingeschreven op school
Kind van personeelslid van de school

⃝

Indicatorleerling

⃝

⃝
Geen

⃝
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10. Andere nuttige inlichtingen:

11. Ouderlijke instemming en opvolging
Indien de inschrijving gebeurt door slechts één van de juridische ouders, gaan wij er van
uit dat dit besproken werd met de andere ouder en dat er instemming is van die ouder om
in te schrijven. Indien het tegendeel blijkt wordt de inschrijving teniet gedaan.
Gescheiden ouders dienen bij inschrijving beide te tekenen voor akkoord, tenzij een
gerechtelijk vonnis of notariële acte anders dicteert. Zo niet is de inschrijving ongeldig.

 Gescheiden ouders vullen de bijlage i.v.m. verblijfsregeling en opvolging van het kind in
12. Wettiging
Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) hierbij dat zijn/haar/hun kind alleen is ingeschreven in
de Vrije basisschool Sint-Jozefscollege, Bekaflaan 65, 3200 Aarschot met ingang van
………………………………………………………………………………

 Kopie van een officieel identiteitsdocument bijvoegen (KidsID, paspoort, …)

Handtekening voor akkoord:
Ouder 1: ……………………………………………………

Ouder 2: ……………………………………………………

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

De opgevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader v/d leerlingenadministratie.
Overeenkomstig de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 augustus 1992 heeft u steeds recht
op inzage, verbetering en verwijdering van de verwerkte gegevens. De ouders verbinden zich ertoe
om relevante wijzigingen in de gegevens zo snel mogelijk door te geven aan de school.
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