
 

KBS Bernewird 
Raarderweg 8 
9156 AC Bornwird 
tel. 0519-221373 
e-mail: bernewird@arlanta.nl 
directeur: A. Klimstra-Talsma 

 

INSCHRIJVING LEERLING 
 
Uw kind heeft de aanmeldingsprocedure doorlopen. Daaruit is gebleken dat uw kind kan worden 

toegelaten tot onze school. Door het invullen van dit formulier, wordt de inschrijving definitief. 

 

Gegevens leerling 

Voorna(a)m(en)  

Roepnaam  

Achternaam  

Geslacht  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer (thuis)  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Nationaliteit  

Moedertaal  

BurgerServiceNummer  

Huisarts  

Kerkelijke gezindte  

Gezinssituatie o Gehuwd/geregistreerd partnerschap 

o Samenwonend 

o Gescheiden 

o Alleenstaand 

o Anders, namelijk 

Wie heeft het gezag over het kind? o Vader en moeder 
o Alleen vader 
o Alleen moeder 
o Voogd 

Ik wil wel/niet donateur worden voor € 7,50 per 
jaar van 'De vrienden van (naam van de school)' 

 

     

Gegevens van de ouder / verzorger / voogd (1) 

Voorna(a)m(en)  

Achternaam  

Geslacht  

Straat en huisnummer (indien afwijkend)  

Postcode en plaats (indien afwijkend)  

Telefoon (mobiel)  

E-mailadres  

Beroep  
 

Gegevens opleiding 
- Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of 

meerdere mogelijkheden.  
- Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan kunt u 

dit hieronder aankruisen. 
- Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding vul dan bijlage 1 in (op te vragen bij 

de directeur van de school) 

Categorie 



O 1  (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs, (v)so-zmlk 
O 2  praktijkonderwijs/LWOO, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (oude benamingen: las, lts, 
 leao, lmo, lhno, lno, etc.), niet meer dan 2 afgeronde leerjaren mavo, vmbo gemengd, vmbo theoretisch, 
 havo, vwo 
O 3  meer dan 2 afgeronde leerjaren in een andere schoolopleiding in het voorgezet onderwijs aansluitend 
 op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengd, vmbo theoretisch, havo, vwo), mbo, hbo, wo 
 

Gegevens van de ouder / verzorger / voogd (2) 

Voorna(a)m(en)  

Achternaam  

Geslacht  

Straat en huisnummer (indien afwijkend)  

Postcode en plaats (indien afwijkend)  

Telefoon (mobiel)  

E-mailadres  

Beroep  
 

Gegevens opleiding 
- Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of 

meerdere mogelijkheden.  
- Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan kunt u 

dit hieronder aankruisen. 
- Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding vul dan bijlage 1 in (op te vragen bij 

de directeur van de school) 

Categorie 
O 1  (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs, (v)so-zmlk 
O 2  praktijkonderwijs/LWOO, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (oude benamingen: las, lts, 
 leao, lmo, lhno, lno, etc.), niet meer dan 2 afgeronde leerjaren mavo, vmbo gemengd, vmbo theoretisch, 
 havo, vwo 
O 3  meer dan 2 afgeronde leerjaren in een andere schoolopleiding in het voorgezet onderwijs aansluitend 
 op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengd, vmbo theoretisch, havo, vwo), mbo, hbo, wo 

 
Verklaring 

Ondergetekenden verklaren,  

a. dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens      

    worden gecontroleerd 

b. de grondslag van de school te onderschrijven of te respecteren 

  

Naam ouder / verzorger / voogd (1):   Naam ouder / verzorger / voogd (2): 

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

Datum: ………………………………………….  Datum: …………………………………………. 

Handtekening:      Handtekening:  

 

 

** Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 


