
  Obs De Kosmos Inschrijfformulier model: jan. 2013 

1 
 

Personalia Leerling 

Achternaam  Algemene toelichting 
 
Ondergetekende (achterzijde) verzoekt middels het invullen van dit 
inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op de obs De Kosmos. 
De inschrijving wordt rechtsgeldig als deze door de school is bevestigd. 
 
De door de aanvrager vermelde gegevens vallen onder de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte gegevens zijn ter inzage 
voor:  
- De directie en leerkrachten van de school 
- De inspectie van het basisonderwijs 
- De rijks accountant van het ministerie van OCW 
- De GGD  
- Medewerkers van de kinderopvang als daar gebruik van wordt 

gemaakt. 
 

1. Graag doorhalen hetgeen NIET van toepassing is. 
2. De verzekeringsmaatschappij van de ziektekosten verzekering 

 
*Onderwijs of Sofinummer 
U bent verplicht om een kopie van een bewijsstuk voor het sofinummer in 
te leveren. Het sofinummer van uw kind kunt u op o.a. de volgende 
documenten vinden. 

 Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid 
gekregen heeft. (eventueel verkrijgbaar bij de publieksbalie 
van het belastingkantoor) 

 OP het paspoort of op de identiteitskaart van uw kind. 

 Op de zorgpas of zorgpolis waar het Burgerservicenummer 
op vermeld staat. 

 Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie 
(controleer of het sofinummer er daadwerkelijk op staat. 

 
De termen Burgerservicenummer, Sofinummer en Onderwijsnummer 
worden veelal door elkaar gebruikt maar betreft in de meeste gevallen 
hetzelfde nummer. 
 
** Toelichting vraag naar opleiding van ouders/verzorgers (zoz) 
Op de achterzijde wordt beide ouders gevraagd hun opleidingsniveau in te 
vullen. Op basis van opleiding en behaalde diploma’s wordt er een zgn. 
leerlinggewicht aan uw kind toegekend. Dit gewicht is 0 of 0,3 of 1,2. 
Het toekennen van een leerlinggewicht heeft invloed op de hoeveelheid 
personeelsformatie van de school. Veel 0,3 en 1,2 leerlinggewichten geven 
recht op meer personeel. Door het inschrijfformulier te ondertekenen 
tekent u ook voor toestemming dat uw opleidingsgegevens gecontroleerd 
mogen worden door het ministerie van Onderwijs. 
 
 
***Burgerlijke Staat (zoz) 
In de regel is het zo dat als vader en moeder getrouwd zijn, geregistreerd 
partnerschap hebben of geregistreerd samenwonend zijn dat beide 
partners  het ouderlijk gezag hebben. Is deze situatie op u van toepassing 
dan dient u beiden het inschrijfformulier te ondertekenen. 
Ook in geval van echtscheiding met co-ouderschap dient het formulier 
door zowel de vader als de moeder ondertekend te worden. 
Is het ouderlijk gezag door een rechtbank toegekend aan één van de 
ouders of is er sprake van één ouder dan volstaat één handtekening. 
 
 

 

Voorna(a)m(en)  

  

Roepnaam  

Andere naam hanteren JA/NEE
1 

Zo ja, welke  

Geslacht  Man               Vrouw 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Onderwijs of Sofinummer*  

(Kerkelijke) Gezindte  

Eerste Nationaliteit  

Tweede Nationaliteit  

Culturele achtergrond (land)  

Land van Herkomst  

Datum in Nederland  

Land van Herkomst vader  

Land van Herkomst moeder  

Afkomstig van andere school  

Huidige leerjaar  

Plaats school van Herkomst  

VVE plek op PSZ JA/NEE1 

VVE programma  

Huisarts en Medisch  

Naam huisarts of praktijk  

Adres  

Woonplaats  

Verzekeringsm. Ziektekosten2  

Polisnummer Kind  

Medicijnen  

Allergieën  

Producten die het kind niet mag  

Gezin  

Aantal kinderen in het gezin  Plaats van kind in het gezin  

Noodtelefoonnummer 1  Persoon van noodnummer 1 
 

Noodtelefoonnummer 2  Persoon van noodnummer 2 
 

    

Opmerkingen over het gezin 

 
 

 

 

   
Zie ook achterzijde 

 



  Obs De Kosmos Inschrijfformulier model: jan. 2013 

2 
 

Personalia Verzorger 1 Personalia Verzorger 2 

Achternaam 
 

Achternaam 
 

Voorletters 
 

Voorletters 
 

Geslacht  Man               Vrouw Geslacht  Man               Vrouw 

Relatie tot Kind 
 

Relatie tot Kind 
 

Geboortedatum 
 

Geboortedatum 
 

Geboorteplaats+ Land 

 
 Geboorteplaats+ Land 

 

Beroep 
 

Beroep 
 

Hoogst genoten opleiding** 
 

Hoogst genoten opleiding** 
 

of diploma 
 

of diploma 
 

Diploma behaald? JA / NEE
1 Diploma behaald? JA / NEE

1 

Indien NEE, het aantal jaren 
onderwijs binnen de opleiding 

 Indien NEE, het aantal jaren 
onderwijs binnen de opleiding 

 

Naam van school waar diploma 
behaald is. 

 Naam van school waar diploma 
behaald is. 

 

Jaar waarin diploma behaald is. 
 

Jaar waarin diploma behaald is. 
 

Werkzaam bij bedrijf 
 

Werkzaam bij bedrijf 
 

Telefoon werk 
 

Telefoon werk 
 

Telefoon mobiel 
 

Telefoon mobiel 
 

Burgerlijke staat ***  
 

Burgerlijke staat ***  
 

Woonadres Leerling+verzorger 1 
 

Indien afwijkend van verzorger 1 
 

Straat en huisnummer 
 

Straat en huisnummer 
 

Postcode  
 

Postcode  
 

Plaats 
 

Plaats 
 

Telefoon thuis 
 

Telefoon thuis 
 

Telefoonnummers geheim? 
 

Telefoonnummers geheim? 
 

Email adres 
 

Email adres 
 

 
 

 
 

In te vullen door de school 
 

In te vullen door de school 
 

Opleidingscategorie weging 
 basisonderw. of (v)so-mlk 

Opleidingscategorie weging 
 basisonderw. of (v)so-mlk 

 
 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb 

 
 lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb 

 
 overig vo en hoger 

 
 overig vo en hoger 

 
 

 
 

Ondertekening 
 Ondertekening 

 

Naar waarheid ingevuld 
 

Naar waarheid ingevuld 
 

Naam verzorger 1 
 

Naam verzorger 2 
 

 
 

 
 

Handtekening  
 

Handtekening  
 

 
 

 
 

Datum 
 

Datum 
 

 
 

Zodra uw inschrijfformulier administratief verwerkt is (in de computer is ingevoerd), krijgt u per email een bevestiging. Heeft u geen email dan wordt het schriftelijk 
bevestigd. De ouders/verzorgers van 4 jarigen worden ±1,5 maand voor het  daadwerkelijke schoolbezoek uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt 
o.a. de ontwikkeling van uw kind tot nu toe doorgenomen. Ook worden de momenten van schoolgewenning met u afgesproken (10 dagdelen). 


