Inlichtingenblad +
Schoolbrochure gelezen,
goedkeuring schoolreglement
Gelieve dit blad voor elk kind individueel in te vullen en zo spoedig
mogelijk terug te bezorgen aan de leerkracht.

Klas : ……………………..
Naam en voornaam van uw kind: ………………………………………………………...
Adres: …………………………………………………………………………………………
Geboorteplaats en –datum van uw kind: ……………………………………………….
Nationaliteit van uw kind: …………………………………………………………………
Rijksregisternummer van uw kind: ………………………………………………………
Naam mama: …………………………………………………………………………………
Nationaliteit mama: ………………………..Taal van de mama: ………………………
Gsm mama: ……………………... e-mail mama: ……………………………………….
Naam papa: …………………………………………………………………………………..
Nationaliteit papa: …………………………Taal van de papa: …………………………
Gsm papa: ………………………. e-mail papa: …………………………………………
Welke taal / talen worden er thuis gesproken: …………………………………………
Burgerlijke stand: - gehuwd / samenwonend of gescheiden
- indien gescheiden adres andere ouder : ………………...........
……………………………………………………………………….
Voor gescheiden ouders: Wij wensen dubbele correspondentie: ja / neen
Wij wensen een dubbel rapport: op papier / digitaal
e-mail: …………………………………………………………

Andere telefoonnummers waarop iemand te bereiken is:
………………………………………………………………………………………………….
Naam, adres, telefoonnummer van uw huisarts :
………………………………………………………………………………………………….
Krijgt uw kind nog externe begeleiding van een :
o logopedist …………………………………………………………………………
o kinesist .........................................................................................................
o therapeut ………………………………………………………………………….
o andere …………………………………………………………………………….
Ondergetekende geeft haar/zijn kind van de lagere school de toestemming:
-

Om ’s middags alleen naar huis te gaan: ja / neen
Om ’s avonds alleen naar huis te gaan: ja / neen

Ondergetekende geeft haar/zijn kleuter de toestemming om met een oudere broer
of zus naar huis te gaan, dit voor het hele schooljaar ja / neen

Schoolbrochure gelezen, goedkeuring schoolreglement
Ondergetekende verklaart : (*schrappen wat niet past)
-

de schoolbrochure te hebben ontvangen of gelezen op de website
het schoolreglement te ondertekenen
voor de schoolbrochure verkiezen wij : een papieren versie / lezen op website *
de school de toelating / geen toelating * te geven foto’s van zijn/haar kind te
publiceren op de website
de school de toelating / geen toelating * te geven geposeerde foto’s te maken
tijdens activiteiten, uitstappen, openluchtklassen, fotograafbezoek,…

Naam en voornaam mama

Naam en voornaam papa

Handtekening

Handtekening

