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Inschrijfformulier CNS De Nieuwe Weg 
 

Invuldatum  

 
 
  

Persoonsgegevens1  Adresgegevens 

BSN nummer2   Postcode  

Roepnaam   Straatnaam  

Voorna(a)m(en)   Huisnummer  Toev.  

   Plaats  

Voorvoegsel  
 Gemeente  

Achternaam  
 Nationaliteit 1  

Geslacht O M  O V 
 Nationaliteit 2  

Geboortedatum  
 In Nederland sinds  

Geboorteplaats  
   

Geboorteland  
   

 

Gezinssituatie  Voorschoolse Historie 

Eén-ouder-gezin O Ja  O Nee 
 Peuterspeelzaal Nee / Ja, sinds …………….. 

Gezinssamenstelling 
(bv V-M-Z-D)  

 
Kinderopvang 

Nee / Ja, sinds …………….. 

Gezindte  
 VVE programma O Ja  O Nee 

Thuistaal  
 

 
 

                                                 
1 Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het 

bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een 
geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 

 
2  Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen: 

• Het document Kennisgeving BSN nummer van de  Belastingdienst, of 

• Een paspoort van het kind, of 

• Eigen identiteitskaart van het kind, of 

• Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie  of 

• Kopie van de zorgpas (mits daarop het BSN nummer staat genoteerd). 
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Medische informatie  

Zorgverzekeraar   Diagnose  

Polisnummer  
 

Medische info 
 
 

WA Verzekering O Ja  O Nee 
 Is uw kind 

zindelijk? 
 

Huisarts  
 Slaapt uw kind 

goed? 
 

Telefoon arts          
 Zelfredzaamheid 

(wc-bezoek, aan- 
uitkleden) 

 

Medicijngebruik  
 Heeft uw kind 

logopedie 
(gehad)? 

 

 
   

Persoonsgegevens ouder / verzorger 1  
Voornaam   Postcode  

Voorletters   Straatnaam  

Voorvoegsel(s)   Huisnummer  toevoeging  

Achternaam   Plaatsnaam  
Relatie tot leerling           Gemeente  

Geslacht O M  O V  Telefoon  

Geboortedatum   Mobiel  
Geboorteland   Noodtelefoon  

Nationaliteit   E-mail  

Burg. Staat   Opleiding  
Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee  Beroep  

Gezindte     

 

Persoonsgegevens ouder / verzorger 2  
Voornaam   Postcode  

Voorletters   Straatnaam  

Voorvoegsel(s)   Huisnummer  toevoeging  

Achternaam   Plaatsnaam  

Relatie tot leerling           Gemeente  

Geslacht O M  O V  Telefoon  

Geboortedatum   Mobiel  
Geboorteland   Noodtelefoon  

Nationaliteit   E-mail  

Burg. Staat   Opleiding  

Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee  Beroep  

Gezindte     
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Extra gegevens bij nood  

Naam   Naam  
Relatie tot kind   Relatie tot kind  

Adres   Adres  

Telefoon   Telefoon  

 
 
       

Inschrijving  Overige gegevens 

Eerste schooldag   
Is het kind door een instantie 
onderzocht? 

O Ja  O Nee 
 

Vorige school    Soort onderzoek 

 
 
 
 

Telefoonnummer 
vorige school 

    

Soort school   
Geeft u ons toestemming om 
de onderzoeksgegevens op te 
vragen? 

O Ja  O Nee 
 

 
 

Buitenschoolse Opvang  
Maakt u gebruik van de 
BSO? 
Zo ja, op welke dagen 

O Ja  O Nee 
 

 

 
 
ALGEMENE AANVULLENDE INFORMATIE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ondergetekenden verklaren 

• dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat ingeschreven bij een andere 
school 

• de grondslag en doelstelling van de school, zoals omschreven in de schoolgids, te onderschrijven 
dan wel te respecteren 

• Bijgaande toestemmingsverklaring mbt de AVG ingevuld te hebben 

• wel / geen toestemming te verlenen tot het, indien nodig,  toedienen van medicijnen als 
kinderparacetamol, sinaspril, puffer e.d. of zalven als betadine, arnica , prikweg 

• wel/geen toestemming te verlenen tot het opvragen van gegevens bij peuterspeelzaal, 
kinderopvang of vve – programma, eerdere school 

• wel/geen toestemming te verlenen tot het meerijden van hun kind in een auto van een andere 
ouder/verzorger bij excursies of andere schoolactiviteiten 
 

NB De inschrijving van uw zoon / dochter is voorlopig en wordt pas definitief na ontvangst van het 
uitschrijfformulier en een positieve beoordeling van het onderwijskundig rapport van de huidige 
school. 3 
 

O Ouder 1 / O Verzorger 1 / O Voogd 1         O Ouder 2 / O Verzorger 2 / Voogd 2                

 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening 
 
 

 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening 
 
 

 

                                                 
3 deze opmerking is alleen van toepassing indien uw kind op dit moment al een basisschool bezoekt 
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Betreft: Toestemming gebruik foto’s, video’s  
  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),   
Op school gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Daarom vragen 
wij u toestemming voor het gebruik van deze gegevens, te weten 

- Foto’s en video’s van uw zoon/dochter 

- Foto’s gemaakt door de schoolfotograaf 
 
In deze brief leggen we uit wat deze toestemming precies inhoudt en welke rechten u hierbij als 
ouder hebt. In de bijlage vindt u het toestemmingsformulier. 

 
Foto en video 
Tijdens schoolactiviteiten maken we regelmatig foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal gebruiken we 
om ouders en andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee bezig zijn. Uiteraard betekent dit 
dat ook uw zoon/dochter op deze foto’s (en soms in video’s) te zien kan zijn.  
 
Beeldmateriaal kan getoond worden op / in:  

• de schoolapp Social Schools binnen de groep van uw kind 

• de website van de school 

• in de schoolgids en jaarkalender 

• de plaatselijke kranten bij artikelen mbt CNS De Nieuwe Weg 
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen opnames waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden.  
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken tijdens schoolactiviteiten. 
Het enige wat we daar als school aan doen, is alle ouders te vragen terughoudend te zijn bij het 
plaatsen van foto’s en video’s op internet.  
 
Ten behoeve van onderwijskundige doeleinden maken wij video-opnames. Deze video-opnames 
worden altijd na beoordeling direct verwijderd. Hiervoor vragen wij via dit formulier uw 
toestemming. 
Voor eventuele video- opnames voor extern gebruik wordt vooraf specifiek voor dat doel 
toestemming gevraagd aan de ouder(s) / verzorger(s).   
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen 
soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken.  
 
Schoolfotograaf 
Ook voor de foto’s gemaakt door onze schoolfotograaf vragen wij  toestemming. Het betreft 
toestemming voor de klassenfoto  en voor de individuele foto (eventueel met broertje(s) en of 
zusje(s)). 
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Via het bijgevoegde formulier vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van 
uw zoon/dochter. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij de leerkracht. 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u, wanneer u op dit 
moment geen toestemming verleent,  op een later moment alsnog toestemming geven.   
  
Met vriendelijke groet,  
 
Kalle van der Heiden  
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Toestemmingsverklaring 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ________________________________ 
uit groep __________________ 
 
dat foto’s en video’s door CNS De Nieuwe Weg gebruikt mogen worden*: 

☐ in de schoolgids 

☐ in de schoolapp Social Schools 

☐ op de website van de school 

☐ binnen de school op smartboards 

☐ video opnamen ten behoeve van onderwijskundige doeleinden (scholing en coaching  
     docenten en leerlingen), na beoordeling worden deze opnames vernietigd. 
 
Toestemming foto’s maken door schoolfotograaf* 

☐ Individuele foto (of met broertje/zusje) 

☐ Groepsfoto 
 
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
Ondertekende zal terughoudend zijn met het plaatsen van foto’s van andere leerlingen op eigen 
Sociale Media. 
Ondergetekende zal zoveel mogelijk alleen zijn / haar eigen kind fotograferen. 
 
Datum:    ________________________________________ 
 
Naam ouder/verzorger:  ________________________________________ 
 
Handtekening ouder/verzorger: ________________________________________ 
 
 
 
In geval van gescheiden ouders moet dit formulier door beide ouders ondertekend worden: 
Naam ouder/verzorger:  ________________________________________ 
 
Handtekening ouder/verzorger: ________________________________________ 
 
 
U kunt op elk desgewenst moment uw toestemming intrekken. Neem hiervoor contact op met de 
leerkracht van uw kind(eren). 
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