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Inschrijvingsfiche De Tweesprong Handzame - Edewalle 
 

 

                               Inschrijvingsfiche  

    De Tweesprong Handzame – Edewalle  
 

Inschrijving voor het schooljaar _____ / _____ in vestigingsplaats (gelieve aan te duiden) 

  

                  0   Handzame, Kronevoordestraat 62 

                0   Edewalle, P.D. Vanhautestraat 12  

                    

Gelieve onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Alvast dank!  

Leerlinggegevens:  

Naam:___________________________________________________________________ 

Voornaam:________________________________________________________________ 

Geslacht:  M/V 

Officieel adres:_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Indien van toepassing:  

Verblijfsadres bij: ________________________ (moeder, vader, oma, opa, tante, nonkel, 
voogd,…)___________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum: _____ / _____ / __________ 

Geboorteplaats:_____________________________________________________________ 

Nationaliteit:_______________________________________________________________ 

Rijksregisternr: ____ . ____ . ____ - ______ . ____  

(zie Kids-ID)  

 

Inschrijvingsgegevens (in te vullen door de school):  

Datum aanmelding:  _____ / _____ / __________ 

Uur aanmelding:  _____ : _____ 

Instapdatum: _____ / _____ / __________ 

Geboortejaar :  ____________ 

Doelgroep :  kleuter:  P -  K1 – K2 – K3             Lager: L1 – L2 – L3 – L4 – L5 – L6 
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Voorrangskenmerken: 

0    Reeds broer of zus op school ? 

Naam:______________________________ 

Geboortedatum:______________________ 

Naam:______________________________ 
Geboortedatum:______________________ 

Nog andere kinderen in het gezin:________ 

 

0    Kind van personeel ? 
 

Indien schoolverandering: naam en adres van de vorige school:  
___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Moeder 
 
Naam:____________________________ 
 
Voornaam:_________________________ 
 
Adres:____________________________ 
            
            ____________________________ 
 
Nationaliteit:_______________________ 
 
GSM: _____________________________ 
 
E-mail:_____________________________ 
 

Vader  
 
Naam:____________________________ 
 
Voornaam:_________________________ 
 
Adres:____________________________ 
            
            ____________________________ 
 
Nationaliteit:_______________________ 
 
GSM: _____________________________ 
 
E-mail:_____________________________ 
 

 

Informatie bij gescheiden ouders: 

Ouderlijk gezag:     0    co-ouderschap         0    mama            0    papa 

Dubbele post:  ja / nee (gelieve aan te duiden)  
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Noodtelefoons: (graag vermelden ouders, grootouders, werk, …) 

1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 

 

Medische gegevens: 

Huisarts: ________________________________________________ 

Telefoon:________________________________________________ 

Medische opmerkingen:  

_______________________________________________________ 
 

 

Publiceren van foto- en beeldmateriaal (gelieve aan te duiden):  

0   Ouders hebben geen bezwaar tegen de publicatie van de foto’s en beeldmateriaal.  

0   Bij schoolverandering: ouders geven de toestemming om de gegevens op te vragen bij de 

vorige school.  

0   Mijn kind heeft een inschrijvingsverslag BuO. 

 

Extra info:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Status van inschrijving (in te vullen door de school):  

0 gerealiseerd 

0 gerealiseerd onder ontbindende voorwaarden  

0 niet-gerealiseerd  

 

Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.   

Handtekening ouder(s)  

 


