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Gegevens kind:
Achternaam:
Voornaam/namen:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
Telefoon:
Nationaliteit:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Sofinummer:
emailadres:
Wilt u berichten per email ontvangen?

geslacht: J/M

mobiel:

J/N

Naam of namen van andere kinderen in het gezin:
Voornaam:
Voornaam:
Voornaam:

Geboortedatum:
Geboortedatum:
Geboortedatum:

J/M
J/M
J/M

In bijzondere gevallen waarschuwen:
Naam:
Naam:
Huisarts:

Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:

Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf:
Overige gegevens indien uw kind tussentijds van school verandert:
Reden:
Op welke school zit uw kind nu:
In welke groep zit uw kind nu:
Adres van de school waar uw kind nu zit:
Telefoon:
Contactpersoon:

Inschrijving:

Uitschrijving:

Intrede (basis)onderwijs:
Datum komst:
Komt in groep:
Eerste bezoek:

Uitschrijfdatum:
Reden:
Vertrokken naar:
Adres:

Inschrijving LAR:

Uitschrijving LAR:

Bericht gemeente LAS:

Bewijs van uitschrijving LAS:
verstuurd:
Bewijs van inschrijving
ontvangen:

Evt. bewijs uitschrijving
ontvangen van school van herkomst:

School:

Gegevens vader/verzorger:
Naam en voorletter(s):
Geboortedatum:
Geboorteland:
Adres (indien anders dan kind):
Nationaliteit:
Beroep:
Hoogst genoten onderwijs of diploma:
Diploma behaald:

JA / NEE

Jaar waarin het diploma is gehaald:

Indien nee: aantal jaren genoten
onderwijs binnen de betreffende opleiding

Naam van de school waar het diploma is
gehaald:
Plaats/land van de school waar het
diploma is gehaald:

Gegevens moeder/verzorgster:
Naam en voorletter(s):
Geboortedatum:
Geboorteland:
Adres (indien anders dan kind):
Nationaliteit:
Beroep:
Hoogst genoten onderwijs of diploma:
Diploma behaald:

JA / NEE

Jaar waarin het diploma is gehaald:

Indien nee: aantal jaren genoten
onderwijs binnen de betreffende opleiding:

Naam van de school waar het diploma is
gehaald:
Plaats/land van de school waar het
diploma is gehaald:

Overige gegevens:
Verantwoordelijk persoon:
Bestaat het inkomen voor het grootste deel uit een uitkering, lichamelijke / handarbeid?
Schipperskind, zelf niet varend
Ouders leiden trekkend bestaan
Zijn de ouders gescheiden?
Is / zijn de ouder(s) overleden?
Ouder(s) is / zijn vluchteling

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

Verklaring: (alleen invullen wanneer uw kind nog geen vier jaar is)
Hierbij verklaren de ouder(s)/verzorger(s) dat ........................................................................................................
wel* / niet ingeschreven heeft gestaan/staat bij een andere school.
*indien wel: op basisschool/basisscholen: …………………………………………………………………………………
vanaf: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Amsterdam, ........-........-………
Handtekening(en) voor de juistheid van vermelde gegevens,
vader / verzorger

moeder / verzorgster,

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

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

