inschrijfformulier
Eben Haëzer Polsbroek
Hr. Willem van Egmondstraat 1
3415 PW Polsbroek
0182-309248
Alle gegevens worden verwerkt volgens het privacyreglement
van PCPO Trivia. Dit reglement is in te zien op school.

ebenhaezer.polsbroek@pcpotrivia.nl

Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen?
* = doorhalen wat niet van toepassing is.

gegevens ouders/verzorgers
bij moeder meisjesnaam invullen
ouder/verzorger B

ouder/verzorger A
roepnaam:

roepnaam:

voorletters:

voorletters:

achternaam:

achternaam:

geboortedatum:

geboortedatum:

adres:

adres:

postcode:

postcode:

woonplaats:

woonplaats:

telefoon:

telefoon:

mobiel:

mobiel:

e-mail:

e-mail:

beroep:

beroep:

telefoon werk:

telefoon werk:

geslacht: man / vrouw*

geslacht: man / vrouw*

burgerlijke staat:

burgerlijke staat:

relatie tot kind:

relatie tot kind:

geboorteland:

geboorteland:

nationaliteit:

nationaliteit:

godsdienst:

godsdienst:

hoogste opleiding:

hoogste opleiding:

diploma gehaald: ja / nee*

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen
de betreffende opleiding:

diploma gehaald: ja / nee*

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen

_______________________
de betreffende opleiding: _______________________

Naam van de school waar het diploma is gehaald:

Naam van de school waar het diploma is gehaald:

___________________________________________
_____________________________________
Plaats/land van de school waar diploma is gehaald:

Plaats/land van de school waar diploma is gehaald:

_______________________________________
___________________________________________
Jaar waarin het diploma is gehaald: ______________

Jaar waarin het diploma is gehaald: ______________

gegevens leerling
roepnaam:

geboorteplaats:

voornamen:

geboortedatum:

achternaam:

geboorteland:

adres:

nationaliteit:

postcode:

land van herkomst:

woonplaats:

BSN:**

telefoon:

geslacht: jongen/meisje*

noodadressen wie kunnen wij bellen als u niet bereikbaar bent om uw kind evt. op te halen.
naam:

naam:

telefoon:

telefoon:

relatie tot kind:

relatie tot kind:

huisarts

vorige school of PZS (indien van toepassing)

naam:

naam:

adres:

adres:

telefoon:

plaats:

bijzonderheden:
bijv. medicatie
of allergieën
Door het invullen van het IBAN nummer verleent heer / mevrouw tot wederopzegging machtiging aan
CBS Eben Haëzer om van zijn / haar rekening
IBANnr _______________________________________________ t.n.v. _______________________
bedragen af te schrijven wegens schoolgeld en schoolreisje van uw kind. De datum van afschrijving wordt altijd
een week van te voren door de directie gecommuniceerd.
eerste schooldag:

(later in te vullen door school)

groep:

(later in te vullen door school)

gewicht

(later in te vullen door school)

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord, dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd. Tevens verklaart ondergetekende, dat hij/zij de grondslag en
de doelstellingen van de school respecteert en akkoord gaat met deelname van zijn/haar kind(eren) aan
alle daaruit voortvloeiende activiteiten.
(De uitwerking van deze grondslag vindt u nader verwoord in de schoolgids)

naam ouder:

naam ouder:

datum:

datum:

handtekening:

handtekening:

