SCHOOLJAAR : 20 ….. – 20 .….
STAMBOEKN°: ……………..…...
LEERLINGENFICHE Basisschool Hamont-Lo -

014555

Graag in te vullen door de ouder(s) of voogd
Naam en voornaam van de leerling : ……………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum* : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboorteplaats : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
*geboortedatum gestaafd met kopie van :  identiteitskaart  trouwboekje  geboorte uittreksel
Inschrijving voor het schooljaar : 20 ….. - 20 …..
Inschrijving voor het geboortejaar : …………………………………………………………………………………………………….
Inschrijving voor het leerjaar : ……………………………………………………………………………………………………………..
Inschrijving voor vestigingsplaats : ’t Lo 13, 3930 Hamont-Achel
Naam en adres van de vorige school : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Graag in te vullen door de ouder(s)of voogd
Ik (wij), ouder(s) of legale voogd, ondergetekende(n), geef aan de school in het kader van de wet op
de privacy (08/12/92) de toelating om :
 de naam van het kind te publiceren in de schoolkrant, op de website van de school en andere
school gebonden publicaties, louter in verband met schoolse activiteiten en zeker niet voor
commerciële doeleinden.
 de werkjes van het kind te publiceren in de schoolkrant, op de website van de school en andere
school gebonden publicaties, louter in verband met schoolse activiteiten en zeker niet voor
commerciële doeleinden.
 Ik, ondergetekende, verklaar tevens hierbij dat het kind alleen in bovenvermelde school is
ingeschreven met ingang van ……………………………………. .
 Ik, ondergetekende, ga akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.
 Ik, ondergetekende, verwittig in geval van schoolverandering tijdig de directie.
De schriftelijke goedkeuring tot opslaan en verwerken van persoonsgegevens met als doel de leerling administratie en leerlingbegeleiding
geeft u bij de inschrijving. Ingevolgde de wet op de privacy, heeft eenieder het recht om gegevens met betrekking tot zijn eigen persoon of
zijn/haar minderjarige kinderen te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen.

Graag in te vullen door de administratie, in samenspraak met ouders.
Datum en uur van inschrijving : ……………………………………………………………………………………………………………
Anderstalige nieuwkomer :  ja  nee
Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (type 8 uitgezonderd) :  ja  nee
Voorrangskenmerken leerling : broer-zus :  ja  nee
Voorrangskenmerken leerling : Kind personeel : ja  nee
Status inschrijving :
 Gerealiseerd
 Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde
 Niet-gerealiseerd
Handtekening ouder(s)* :
* De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van art. 374 B.W. en 375 B.W. te handelen met de
instemming van de andere ouder.

LEERLINGSTEEKKAART - Basisschool Hamont-Lo - 014555

STAMBOEKN°: ...…………..…...

Het kind
naam :
officiële voornaam :
nationaliteit :
geslacht :
straat + nr. :
postcode :
gemeente :
rijksregisternummer :

Gezinssamenstelling :

Thuissituatie

roepnaam :
bijkomende voornaam :
geboorteland :
moedertaal :
godsdienst :
telefoonnummer :
huisarts :
tel. huisarts :
aantal kinderen:

naam en voornaam :
naam en voornaam :
naam en voornaam :
naam en voornaam :
naam en voornaam :
naam en voornaam :

m–v
m–v
m–v
m–v
m–v
m–v

plaats in de rij :
geb. datum : ….. / ….. / ………..
geb. datum : ….. / ….. / ………..
geb. datum : ….. / ….. / ………..
geb. datum : ….. / ….. / ………..
geb. datum : ….. / ….. / ………..
geb. datum : ….. / ….. / ………..

Ouders
vader
naam :
off. voornaam :
geboortedatum :
moedertaal :
nationaliteit :
beroep :
werkgever :
tel. werk :
GSM :
e-mailadres :
tel. grootouders :

diploma:

Ingegeven in Wisa
Doorgegeven voor opname in iOmniwize

moeder
naam :
off. voornaam :
geboortedatum :
moedertaal :
nationaliteit :
beroep :
werkgever :
tel. werk :
GSM :
e-mailadres :
tel. grootouders :

Het kind woont bij: (aankruisen)
0 beide ouders
0 moeder
0 vader
0 andere :

Gezinshoofd indien niet de vader
naam :
off. voornaam :
geboortedatum :
moedertaal :
nationaliteit :
beroep :
werkgever :
tel. werk :
GSM :
e-mailadres :
tel. grootouders :

diploma:

Overige / extra info:

diploma:

door …………………………………………………………………….. op ….. / ….. / 20 ……… (facultatief)
aan Toon / Bart / andere: ………………………………….. op ….. / ….. / 20 ……… (facultatief)

