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Inschrijfformulier ikc de triviant 
 
☐Inschrijven voor de school 
☐Inschrijven voor de VSO/BSO (MIK neemt contact met u op) 
 
Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van uw kind. 
De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de 
namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling 
met de overheid. (BRON alleen voor BaO) 
 
 
Persoonsgegevens Adresgegevens 

BSN    Woonland  

Roepnaam   Postcode  

Voorna(a)m(en)   Straatnaam  

Voorvoegsel(s)   Huisnummer  Toev.  

Achternaam   Plaatsnaam  

Geslacht ☐ Man     ☐  Vrouw  Gemeente  

Geboortedatum 
 

 Adres geheim 
 

☐Ja    ☐ Nee 

 
 
Geboortegegevens 

Geboorteplaats   Nationaliteit 1  

Geboorteland   Nationaliteit 2  

   In Nederland sinds  

Gezinssituatie      

Eén-ouder-gezin ☐ Ja      ☐ Nee    

Aantal kinderen     

 
 
 
Bereikbaarheid 

Overdag telefonisch bereikbaar via: Relatie tot kind  

Telefoonnummer    vader Geheim ☐ 

Telefoonnummer  moeder Geheim ☐ 

Telefoonnummer  overige Geheim ☐ 

e-mailadres 1 (v)  koppelen aan ISY2)  ☐Ja    ☐ Nee 

e-mailadres 2 (m)  koppelen aan ISY2) ☐Ja    ☐ Nee 
2) Via ISY kunt u als ouder nieuws, informatie en bijvoorbeeld foto’s over schoolactiviteiten ontvangen.  
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Medische informatie  

Naam huisarts  

Telefoonnr. Arts  

Medicijngebruik  

Diagnose  

Medische info  

 
Persoonsgegevens verzorger 1 Adresgegevens 

Voornaam   Woonland  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  Toev.  

Relatie leerling          Plaatsnaam  

   Gemeente  

 

Geslacht  ☐ M   ☐ V  Beroep  

Geboortedatum   Vluchtelingenstatus ☐ Ja  ☐ Nee 

Geboorteland     

Nationaliteit     

Burg. Staat     

 
Persoonsgegevens verzorger 2 

Voornaam   Woonland  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  Toev.  

Relatie leerling          Plaatsnaam  

   Gemeente  

 

Geslacht ☐ M  ☐ V  Beroep  

Geboortedatum   Vluchtelingenstatus ☐ Ja   ☐ Nee 

Geboorteland     

Nationaliteit     

Burg. Staat     

 
 
Indien uw kind reeds eerder een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/basisschool bezocht 

Naam 
school/kdv/psz 

 
 

Adres 
school/kdv/psz 

 

Deelgenomen 
aan VVE 
programma 

 

Begindatum en 
Einddatum 
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Aankruisen indien u toestemming geeft 

Publiceren foto’s op ons ouderportaal ☐  Ja     ☐ Nee 

Publiceren foto’s op website van IKC de triviant ☐  Ja     ☐ Nee 

Publiceren foto’s in de klassen app “ClassDojo” ☐  Ja     ☐ Nee 

Vervoer auto andere ouder/verzorger ☐  Ja     ☐ Nee 

Gebruik van foto’s in de klas (vb. knutselwerkjes) ☐  Ja     ☐ Nee 

Maken van video voor intern gebruik ☐  Ja     ☐ Nee 

 
Belangrijke informatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overige gegevens 

Heeft u relevante onderzoeksgegevens, die wij voor het goed uitvoeren van de 
zorgplicht nodig hebben om in te zien? 

☐  Ja     ☐ Nee  

Is het kind Ambulant begeleid? ☐  Ja     ☐ Nee 

Indien er sprake is van een onderzoeksverslag en/of diagnose, deze graag bij 
intakegesprek ter inzage meenemen 
 

 

 
Dit formulier moet ondertekend worden door beide ouders. Wat als u gescheiden bent? 

 Als beide ouders ouderlijk en juridisch gezag hebben, dienen beide ouders te tekenen. 

 Indien een van de ouders dit gezag heeft, dient deze ouder een kopie van de beschikking van de rechter 
in te leveren en hoeft alleen die ouder te tekenen. 

 
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat 
ingeschreven bij een andere school.  
 

O Ouder 1 / O Verzorger 1 / O Voogd 1         O Ouder 2 / O Verzorger 2 / O Voogd 2                

Datum                                   Plaats 
Handtekening 
 

Datum                                   Plaats 
Handtekening 

 
 

 
U kunt dit formulier op twee manieren bij het IKC  aanleveren: 
 

 Sla het ingevulde formulier met de voornaam- en achternaam van uw kind op en verstuur 
dit per email naar de administratie  f.tilmans@ikc-detriviant.nl  

 

 Print het formulier uit en geef het af bij de administratie van het IKC (via de hoofdingang de 
eerste kamer aan de rechterkant). 

mailto:f.tilmans@ikc-detriviant.nl

