
 

  

Inschrijfformulier nieuwe leerling 
 
 
 

OBS De Schatkaart 
Kristalweg 107 
2614 SH  Delft 
015-2134609 
www.deschatkaartdelft.nl 
directie@deschatkaartdelft.nl 
www.facebook.com/deschatkaartdelft 

  datum plaatsing  _____________________  

                                                                                           wennen op          _____________________ 

                                                                                               in groep               _____________________ 

Algemene gegevens 

Achternaam _________________________________________________________________________________  

Voorvoegsels _________________ Roepnaam _____________________________________________  

Voornamen _____________________    ______________________   __________________________________ 

Geslacht man / vrouw Burger servicenummer _______________________________________ 

Geboortedatum _____________________ Geboorteplaats __________________________________________ 

Geboorteland ______________________________    Datum per wanneer in Nederland ______________________ 

Adres _________________________________________        Postcode         ________________________ 

Woonplaats _____________________  E-mail ____________________________________________________ 

Telefoonnummer thuis _____________________________ Geheim        

Telefoonnummer mobiel _____________________  van  _____________________________________________________ 

Email  _________________________________________________________________________________ 

Nationaliteit _________________________________________________________________________________  

 

Gegevens school van herkomst 

Naam opvang (kinderen 0-4) __________________________________________    in   __________________________________ 

Soort opvang _______________________________________ (crèche, peuterspeelzaal, vve programma) 

Naam school (kinderen 4-12) ____________________________________ in __________________________________________ 

Telefoonnummer school _________________________________________________________________________________    

  

 

Gebruik foto’s 

Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s gemaakt worden van de leerlingen. Deze kunnen door De Schatkaart en Librijn gebruikt worden 
voor publicatie in een algemeen toegankelijk medium, zoals de website, de schoolgids en de schoolkrant.  

Heeft u bezwaar tegen gebruik van portretfoto’s van uw kind?    ja / nee  

Heeft u bezwaar tegen gebruik van groeps- en/of actiefoto’s van uw kind ?   ja / nee 

 
1.Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van 
  leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 
 
2.Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de 
  administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn  
  inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.  

http://www.deschatkaartdelft.nl/
mailto:directie@deschatkaartdelft.nl


Gegevens ouder/ verzorger 

 Ouder/ Verzorger 1  Ouder/ Verzorger 2 

 

 Achternaam  _______________________________________ ______________________________________ 

 Voorletters   _______________________________________ ______________________________________  

 Adres (indien anders dan kind)____________________________________ ______________________________________  

 Postcode + Woonplaats ________ ____________________________ ________ ___________________________  

 Geboortedatum _______________________       Man / Vrouw _______________________     Man /  Vrouw 

 Geboorteland ______________________________________ ______________________________________  

 Nationaliteit ______________________________________ ______________________________________ 

  

 Beroep   _______________________________________ ______________________________________ 

 Relatie tot kind _______________________________________ ______________________________________  

 Burgerlijke staat _______________________________________ ______________________________________  

 Eén-oudergezin ja/ nee              verzorgende ouder  : _________________________________________________ 
  

 Gezinssamenstelling _______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat hun kind niet ingeschreven staat bij een andere school. De hierboven vermelde gegevens 
zijn correct en naar waarheid ingevuld / opgegeven. 
 
 
Naam  ____________________________________ Naam          __________________________________  
 
Datum   ____________________________________ Datum           __________________________________ 

  
Handtekening ____________________________________ Handtekening __________________________________ 

  


