Stappenplan inschrijfformulier Rehobothschool Kootwijkerbroek
Personalia leerling:
Spreekt voor zich
School van herkomst en instroomgegevens: (dit hoeft alleen ingevuld worden bij een verhuizing)
Adresgegevens:
Spreekt voor zich
Persoonsgegevens over de vader:
Spreekt voor zich
Persoonsgegevens over de moeder:
Spreekt voor zich
Adres bij 2 gescheiden adressen:
Hier vult u het adres in als het 2 gescheiden adressen zijn
Opleiding vader:
Het is belangrijk dat u bij de ‘opleiding vader en opleiding moeder’, alles naar waarheid invult.
Hoogst genoten onderwijs: Hier graag invullen wat de hoogst behaalde/gevolgde opleiding is van de
vader. (als het hoogst genoten onderwijs bijv. VMBO basis of kader (vbo c/d niveau) is of VMBO gemengde leerweg of
theoretische leerweg (MAVO), wilt u dat er dan bij zetten? Dit maakt namelijk een verschil)

Diploma behaald: Graag aankruisen of het diploma is behaald ja of nee.
Indien geen diploma, het aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: Als het
diploma niet behaald is, graag hier het aantal jaren invullen wat u binnen de betreffende opleiding
(wat u boven bij hoogst genoten onderwijs heb ingevuld) heeft gevolgd.
School waar het diploma behaald is: Hier vult u de naam en plaats van de school in waar het diploma
behaald/gevolgd is.
Jaar waarin diploma behaald is: Het is voor ons van belang dat u ook invult in welk jaar het diploma
behaald/afgerond is:
De rest onder het kopje opleiding vader mag u ook aanvullen, het beroep van de vader, bij welk bedrijf
hij werkzaam is en het telefoonnummer van het werk.
Opleiding moeder:

Hoogst genoten onderwijs: Hier graag invullen wat de hoogst behaalde/gevolgde opleiding is van de
moeder. (als het hoogst genoten onderwijs bijv. VMBO basis of kader (vbo c/d niveau) is of VMBO gemengde leerweg of
theoretische leerweg (MAVO), wilt u dat er dan bij zetten? Dit maakt namelijk een verschil)

Diploma behaald: Graag aankruisen of het diploma is behaald ja of nee.
Indien geen diploma, het aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: Als het
diploma niet behaald is, graag hier het aantal jaren invullen wat u binnen de betreffende opleiding
(wat u boven bij hoogst genoten onderwijs heb ingevuld) heeft gevolgd.
School waar het diploma behaald is: Hier vult u de naam en plaats van de school in waar het diploma
behaald/gevolgd is.
Jaar waarin diploma behaald is: Het is voor ons van belang dat u ook invult in welk jaar het diploma
behaald/afgerond is.
De rest onder het kopje opleiding moeder mag u ook aanvullen, het beroep van de moeder, bij welk
bedrijf ze werkzaam is en het telefoonnummer van het werk.

Meest verdienende ouder: Dit ook graag aankruisen

Huisarts en medisch:
Hier vult u de gegevens van de huisarts in, waar u kind bij aangesloten is.
Als er eventuele medicijnen gebruikt worden bij het kind, of uw kind heeft een allergie, dan graag hier
aangeven.

Gezinsgegevens:
Hier graag de gegevens van het gezin invullen
Verklaring:
1.
2.

U kruist ja of nee aan (doorhalen wat niet van toepassing is)
Vervolgens ondertekent u het formulier, door beide ouders/verzorgers.

U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling in
te leveren. Het BSN van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
1.
2.
3.
4.

Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid gekregen hebt. Bent u het kwijt dan
kunt u bij ieder belastingkantoor met een publieksbalie een nieuwe opgave krijgen.
Op het paspoort of de identiteitskaart van de leerling.
Op de zorgpas of zorgpolis waar het Burgerservicenummer van uw kind vermeld staat.
Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Hierbij moet u wel controleren of
het BSN er daadwerkelijk op staat.

Als uw kind een VVE-indicatie heeft, wilt u dan ook een kopie van de VVE-verwijzing inleveren?
Formulier ‘Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerling gewicht’ hangt samen met wat u heeft
ingevuld bij de opleiding vader en moeder. Het is belangrijk dat dit met elkaar overeenstemt.
Voorbeeld: U heeft als vader als hoogst genoten onderwijs VMBO basis en als moeder MBO, dan vult u
bij de opleiding vader en opleiding moeder dit in en ook op welke school en in welk jaar dit is behaald.
Dan gaat u naar de ‘Bijlage 1 ouderverklaring vaststelling leerling gewicht’ en vult u bij ‘gegevens
eerste ouder of verzorger’ dat van de vader in, in dit geval is dat categorie 2 en bij ‘gegevens tweede
ouder of verzorger’, dat van de moeder, in dit geval categorie 3.
Deel 1 Gegevens leerling: Hier vult u de gegevens van de leerling in.
Als u bij de vraag ‘Bent u de enige ouder’ ja in vult, hoeft deel 3 van deze verklaring niet ingevuld te
worden.
Deel 2 en deel 3:
U vult eerst de gegevens van de eerste ouder en of verzorger in, vervolgens bij deel 3 van de tweede
ouder en of verzorger.
Dan kruist u aan welke opleiding(en) u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
-

U kruist categorie 1 aan, bij:
Als u (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs of (v)so-zmlk heeft gevolgd/afgerond (de

ouder heeft maximaal basisonderwijs (tot en met het dertiende levensjaar) of (v)so-zmlk
gehad)
-

U kruist categorie 2 aan, bij:
Als u maximaal lbo/vbo/LWOO, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte
leerweg heeft gedaan. Of de ouder heeft maximaal twee jaar onderwijs in een andere

-

schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs gehad. In de
praktijk komen hiervoor de volgende, verouderde benamingen voor:
Lager beroepsonderwijs (lbo)
Lagere agrarische school (las)
Lagere technische school (lts)
Lager economisch en administratief onderwijs (leao)
Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno)
Ambachtsschool
Huishoudschool
Technische school
Niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
U kruist categorie 3 aan, bij:
Als u maximaal een opleiding van drie of vier jaar mavo (c- of d- niveau), drie of vier jaar vmbo
gemengde leerweg of theoretische leerweg heeft genoten. Of als de ouder meer dan twee jaar
havo of vwo heeft gevolgd. Voor het niveau mavo/havo/vwo kunnen ook de oudere opleidingen
worden gelezen: (m)ulo, mms of hbs. Of als de ouder MBO, HBO, WO of universitaire opleiding
heeft gevolgd.
Vervolgens als u alles juist heeft ingevuld, ondertekent u beide delen en mag het ingeleverd
worden bij de receptie.

Ik hoop dat het zo duidelijk is, als er nog vragen zijn bel dan gerust.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Juf Vos

