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Hoogenburg 24 
2804 ZR  Gouda 
T. 0182-570004 
E. administratie@ 

    beversluisschool.nl 

 
INSCHRIJFFORMULIER 

 

burgerservicenummer:                       
achternaam:  

voorna(a)m(en):  
roepnaam:  

geslacht:   man   vrouw 
geboortedatum:  
geboorteplaats:  

geboorteland:  
nationaliteit:  

adres:  
postcode + woonplaats:   

huistelefoonnummer:  
telefoonnr + naam in geval v. 

nood: 
 

datum van inschrijving:  voor groep:  
Voor uw kind is een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door Berséba. 

We verzoeken u een kopie van deze toelaatbaarheidsverklaring toe te voegen + een  
kopie van het burgerservicenummer van uw kind + evt. een indicatiebrief bij een extra 
onderwijsarrangement! 
 

Overige gegevens: 

kerkelijke gezindte:  
Plaats gemeente:  

  
Huisarts:naam + praktijknaam: dhr. / mevr. 

adres:  
postcode + woonplaats:  

telefoonnummer:  
Gebruikt uw kind medicijnen?   ja   nee 

Zo ja, welke medicijnen?  
Zo ja, moeten ze op school  ingenomen 

worden? 
  ja   nee 

Zo ja, op welke wijze?  
naam ziektekostenverzekering:  

polisnummer:  
Zijn er andere medische bijzonderheden? 
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Heeft uw kind thuis logopedie?   ja   nee 
Heeft uw kind thuis fysiotherapie?   ja   nee 

Heeft uw kind thuis andere therapie?   ja   nee 
Heeft uw kind een zwemdiploma?   ja   nee 

 

indien van toepassing: 
 

school (of evt. MKD/KDC) van 
herkomst: 

 

adres:  
postcode + plaats:  

telefoon:  
doorlopen groepen:  huidige 

groep: 
 

Geeft u toestemming om het eerste en tweede rapport 
naar de school van herkomst of het MKD of KDC te 
sturen? 

  ja   nee 

 
overige bijzonderheden: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en 
verklaart dat __________________________ (naam en voornaam van de leerling)1 

 de afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet op een andere 
school stond ingeschreven; 

 voor het eerst op een school wordt ingeschreven; 

 voor inschrijving stond ingeschreven op de hierboven genoemde school. 
 

Datum:      Datum:  
 
Handtekening vader/verzorger(s)/voogd Handtekening moeder/verzorger(s)/voogd 

 
 

________________________________ _________________________________ 
 
 

Checklijst of gevraagde documenten toegevoegd zijn aan de inschrijfformulieren: 
 kopie van een geldig ID-bewijs van uw kind met daarop het BSN-nummer. Dit 

kan een paspoort zijn, identiteitskaart, uittreksel GBA of het document van de 
Belastingdienst. 

 kopie van de toelaatbaarheidsverklaring van SWV Berséba. 
 Eventueel een kopie van de indicatiebrief van het SWV, indien er voor uw kind 

een extra onderwijsarrangement is afgegeven.   

                                                 
1 aankruisen wat van toepassing is 
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Hoogenburg 24 
2804 ZR  Gouda 

T. 0182-570004 
E. administratie@ 

    beversluisschool.nl 

 
OUDERVERKLARING 

 

Burgerservicenr. + naam leerling:   
 

gegevens van vader, voogd of verzorger (Adresgegevens alleen invullen, indien afwijkend van kind) 

achternaam en voorletters:  
adres:  

postcode + woonplaats:   
mobiel telefoonnummer:  

    opleiding (indien v.toepassing):  
beroep (indien van toepassing):  

geboortedatum:  geboorteplaats: 

nationaliteit:  
emailadres:  

 

gegevens van moeder, voogd of verzorger (Adresgegevens alleen invullen, indien afwijkend van 

kind) 
achternaam en voorletters:  

adres:  
postcode + woonplaats:   

 mobiel telefoonnummer:  
opleiding (indien v. toepassing):  
beroep (indien van toepassing):  

geboortedatum:  geboorteplaats: 

nationaliteit:  
emailadres:  

 
overige vragen 

Is er sprake van een eenoudergezin? ja/nee 
Verblijft leerling in een internaat of een pleeggezin? ja/nee 

 Zo ja:  

 Adres+pc.+ woonplaats :  

 telefoonnummer:  
Wat is de gezinssamenstelling? …… zonen Geboortedatum(s):  

 

 

 ….dochters Geboortedatum(s): 
 

 
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens van deze ouderverklaring naar 

waarheid zijn ingevuld. 
Datum:      Datum:  
 

Handtekening vader/verzorger(s)/voogd Handtekening moeder/verzorger(s)/voogd 
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_______________________________ __________________________________ 

 
 

 

Hoogenburg 24 
2804 ZR  Gouda 
T. 0182-570004 
E. administratie@ 
    beversluisschool.nl 

 

 
TOESTEMMINGSFORMULIEREN 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

Op de ds. N.H. Beversluisschool werken wij nauw samen met verschillende disciplines, 
welke hieronder genoemd worden. Onderling worden gegevens van uw kind gedeeld om 

tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen om uw kind de juiste ondersteuning 
en begeleiding te bieden. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor onderwijskundige- 
en pedagogische doeleinden en worden beveiligd opgeslagen. In verband met de 

privacywetgeving hebben wij uw toestemming nodig om deze gegevens te mogen delen. 
Niet elke leerling heeft met dezelfde disciplines te maken en uiteraard wordt hier alleen 

gebruik van gemaakt indien van toepassing op uw kind. 
 
Wij vragen u om aan te kruisen voor welke disciplines u toestemming geeft. 

Deze toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind op onze 
school.  

U kunt eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of 
intrekken. 
 

 
 Fysiotherapeut 

 
 Schoolarts 

 

 Orthopedagoog van Driestar Educatief 
 

 Jeugdteam CJG 
 

 Externe instanties als: De Hoop, Agathos, De Schutse, Yulius, Eleos 

e.d. 
 

 
 
 

Hierbij geef ik toestemming om de benodigde gegevens indien van toepassing te delen 
met de door mij aangekruiste disciplines. 

 
Naam:  _______________________  

 
Datum:  _______________________  
 

 
Handtekening vader/verzorger(s)/voogd Handtekening moeder/verzorger(s)/voogd 
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_______________________________ _________________________________ 

 
 

 
Hoogenburg 24 
2804 ZR  Gouda 

T. 0182-570004 

E. administratie@ 
    beversluisschool.nl 

 
 

TOESTEMMINGSFORMULIEREN 
 

Geachte ouder(s)verzorger(s), 
 
 

Tijdens de lessen en aanverwante activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden van uw 
kind. Deze foto’s worden gebruikt in de schoolgids, de (digitale) nieuwsbrieven en op de 

website van de school. 
In verband met de privacywetgeving hebben wij uw toestemming nodig voor het maken 
en gebruiken van foto’s van uw kind. 

 
Wij vragen u aan te geven voor welke van onderstaande doelen u toestemming geeft.  

 
 Ik geef   wel / geen   toestemming voor het maken van foto’s van mijn 

kind. 

 
 Ik geef   wel / geen   toestemming voor het gebruik van foto’s van mijn 

kind op de website van de school. 
 

 Ik geef   wel / geen   toestemming voor het gebruik van foto’s van mijn 

kind in de (digitale) nieuwsbrieven en de schoolgids. 
 

 
Tevens vragen wij uw toestemming voor het delen van uw adresgegevens en 
telefoonnummer ten behoeve van een klassenlijst en/of telefoonlijst van de groep van 

uw kind. Via een telefoonlijst kunnen wij in geval van ziekte van de leerkracht - en 
daardoor lesuitval - alle leerlingen snel op de hoogte brengen van de situatie. 

 
 

 Ik geef   wel / geen   toestemming voor het gebruik van mijn 

adresgegevens en telefoonnummer. 
 

 
 
Tenslotte vragen wij toestemming voor het opvragen van gegevens van uw kind bij 

vorige scholen. 
 

Heeft uw kind eerder onderwijs genoten? Ja/Nee 
Indien ja, graag de naam van de school vermelden:  

 
_____________________________________________________________ 
 

 
 Ik geef   wel / geen   toestemming voor het opvragen van gegevens van 

mijn kind op bovenstaande school. 



inschrijfformulier/ouderverklaring-beversluis/pagina 6 

 
 

 
 

 
 
Al uw persoonlijke en privacygevoelige gegevens en die van uw kind worden te alle tijde 

door ons met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd opgeslagen. 
Uw toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind op onze school. 

U kunt eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of 
intrekken. 
 

 
Naam:  _______________________  

 
Datum:  _______________________  
 

 
Handtekening vader/verzorger(s)/voogd Handtekening moeder/verzorger(s)/voogd 

 
 

_______________________   ____________________________ 


