
Achternaam

Geboortedatum

Sofinummer/BSN

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit

Culturele achtergrond (land)

Land van herkomst vader

Land van herkomst moeder

VVE deelname

Is ingeschreven geweest bij 

Naam school van herkomst

Volgt onderwijs sinds

HUISARTS EN MEDISCH GEZIN

Achternaam huisarts Aantal kinderen gezin

Adres Plaats van kind in gezin

Woonplaats Noodnummer

Verzekeringsm. ziektekosten Noodnummer naam

Polisnummer Eventuele opmerkingen

Medicijnen

Allergie

Producten die kind niet mag Zie ook ommezijde!

Oriëntatie en inschrijven 

Plaats school van herkomst

(dd-mm-jj)

Indien afkomstig van andere school:

een andere school Ja / Nee

Ja / Nee

Naam VVE programma

Datum in Nederland (dd-mm-jj)

Land van herkomst (tbv Cfi)

Onderwijsnummer

Gezindte

Geboorteplaats

Geslacht M / V

(dd-mm-jj)

Andere naam hanteren Ja / Nee

Zo ja, welke

Roepnaam

Voorna(a)m(en)

PERSONALIA LEERLING

Algemene toelichting en registratie(door de basisschool in te vullen)

Dit formulier wordt gebruikt als “0rientatie op de basisschool” en is bestemd voor 
ouders die  belangstelling hebben voor de Piusschool en de leerling is  < dan 3 jaar.
Inleverdatum:      - - 20
De Piusschool is de eerste school  waar deze oriëntatie wordt aangevraagd: ja/nee

Dit formulier wordt gebruikt als “schriftelijk  verzoek tot toelating tot de Piusschool” 
zodra de leerling 3 jaar wordt. De basisschool geeft de ouders  binnen 10 weken bericht of 
de leerling toelaatbaar is.
Inleverdatum:     - - 20
De Piusschool is de eerste school  waar dit schriftelijk verzoek tot toelating wordt 
ingediend. : ja/nee

Dit formulier kan worden gebruikt als “schriftelijk verzoek tot toelating tot de 
Piusschool” voor leerlingen vanaf 3 jaar maar uiterlijk tot 10 schoolweken voor de eerste 
schooldag. De school neemt  binnen 10 weken een besluit of de leerling toelaatbaar is.
Inleverdatum:     - - 20
De Piusschool is de eerste school  waar dit schriftelijk verzoek tot toelating wordt 
ingediend. : ja/nee

Dit formulier kan gebruikt worden als  “schriftelijk  verzoek tot toelating van             
zij-instromers in de groepen 1 t/m 8 op de Piusschool”. Ook hier neemt de school binnen 
10 weken een besluit of de leerling toelaatbaar is.
Inleverdatum:     - - 20
De Piusschool is de eerste school  waar dit schriftelijk verzoek tot toelating wordt 
ingediend. : ja/nee

Is er bij deze leerling sprake van extra ondersteuning :ja/nee
In te vullen vanaf 3 jarige leeftijd van het kind:
Toelichting extra ondersteuning:

Ouders/verzorgers bekrachtigen het verzoek  tot inschrijving.
Binnen tien weken beoordeelt de Piusschool op basis van de gegevens  (o.a. verslagen 
kinderdagverblijf, voorschoolse opvang en/ of gegevens van de ouders)of de leerling extra 
ondersteuning  nodig heeft. Daartoe kan de school gegevens opvragen van de 
school/instelling van herkomst of ouders verzoeken gegevens te overleggen, waaruit de 
behoefte aan extra ondersteuning blijkt. Indien sprake is van extra ondersteuning geldt de 
zorgplicht.

Datum en paraaf ouders/verzorgers:

Op grond van deze extra ondersteuning is de leerling  wel/ niet toelaatbaar.
Indien er sprake is van extra ondersteuning of niet toelaatbaar ontvangen de ouders een 

Piusschool
Broekzijdselaan 3
1391 XL Abcoude
0294-281314
directie@piusschool.nl

TOELICHTING SOFINUMMER
De school is verplicht een bewijsstuk van het sofinummer in de
administratie te hebben. Het sofinummer van uw kind kunt u
vinden
1. op het officiële document wat u daarvoor van de overheid
gekregen heeft;
2. op het paspoort of identiteitskaart van deze leerling;
3. op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie.



PERSONALIA VERZORGER 1 PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam Achternaam

Voorletters Voorletters

Geslacht Geslacht M / V

Relatie tot kind Relatie tot kind vader / moeder / ...

Geboortedatum Geboortedatum

Geboorteplaats Geboorteplaats

Beroep Beroep

Hoogst genoten opleiding Hoogst genoten opleiding

of diploma of diploma

Diploma behaald Diploma behaald Ja / Nee

Indien nee, aantal jaren Indien nee, aantal jaren

onderwijs binnen opleiding onderwijs binnen opleiding

Naam van de school waar Naam van de school waar

diploma behaald is diploma behaald is

Jaar waarin diploma behaald is Jaar waarin diploma behaald is

Werkzaam bij bedrijf Werkzaam bij bedrijf

Telefoon werk Telefoon werk

Telefoon mobiel Telefoon mobiel

Burgerlijke staat Burgerlijke staat

Indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer Straat en huisnummer

Postcode Postcode

Plaats Plaats

Telefoon thuis Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim Telefoon thuis geheim Ja / Nee

E-mail E-mail

In te vullen door de school: In te vullen door de school:

Opleidingscategorie weging Opleidingscategorie weging O basisonderw. of (v)so-zmlk

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O overig vo en hoger

ONDERTEKENING ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld Naar waarheid ingevuld 

Naam verzorger 1 Naam verzorger 2

Handtekening Handtekening

DatumDatum

Ja / Nee

O basisonderw. of (v)so-zmlk

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O overig vo en hoger

Ja / Nee

M / V

vader / moeder / ...


