Inschrijvingsbundel
Datum inschrijving: ………………………………………………….…….. Uur inschrijving: ……………………………….…………………………………….
Datum instap: ………………………………………………………………… Schooljaar: …………………….……………………………………………………….
Klas: ………………………………………………………..……………………… Vestiging: ………………….……………………………………………………………
Naam: …………………………………………………………..………………… Voornamen: ………………………………………………….………………………..
Geboortedatum: …………………………………………………..………… Geboorteplaats: ………………………………………….……………….…………
Nationaliteit: …………….……………………………………………..…….. Rijksregisternummer: ……………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… Geslacht: M – V

Kopie van de identiteitskaart van de leerling toevoegen aan het formulier
Naam en voornaam ouder/voogd(1): ……………….…………………………………..……………… Nationaliteit: ………..……………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………….………. GSM: …………………………………………………………………………………….…
E-mail: …………………………………………………………………………… Beroep: ………………………………………………………………………….…………
Naam en voornaam ouder/voogd(2): ……………….…………………………………..……………… Nationaliteit: ………..……………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………….………. GSM: …………………………………………………………………………………….…
E-mail: …………………………………………………………………………… Beroep: ………………………………………………………………………….…………
Bankrekening ouder/voogd: BE…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Terugbetalingen naar de ouder(s)/ voogd van een leerling gebeuren steeds via overschrijving door Scholengroep Impact. Zij zullen telkens bovenvermeld bankrekeningnummer gebruiken voor deze
transactie. Dit zal toegepast worden bij de terugbetaling van bij voorbeeld: waarborgen, foutieve en dubbele overschrijvingen, …

Voorrangskenmerken leerlingen:

Anderstalige nieuwkomer: ja/nee



broer-zus: ja/nee

Thuistaal: Nederlands/ andere: …………………………………………..…



kind personeel: ja/nee

Keuze: N.C.Z. - R.K.G. – PR.G. – andere: …………………………………

De huisdokter: …………………………………………………………………. Telefoonnummer: ………………………………….………………………………
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren)
* de voorstelling van het CLB, de verplichte consulten CLB en de rechten & plichten van de ouders ontvangen te hebben
* de directie vooraf te verwittigen bij schoolverandering
Ondergetekende(n) engageert (engageren) zich
* om een minimaal aantal keer aanwezig te zijn op oudercontacten
* om de leerling regelmatig naar school te laten gaan
* om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school
Ondergetekende(n) gaan akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.
* terug te vinden op de website van de school

Opgemaakt te Brugge op ……….………………..……..………
Gelezen en goedgekeurd
Handtekening ouder/voogd(1)

………………………………………………

Gelezen en goedgekeurd
Handtekening ouder/voogd(2)

……………………………………………………….
Basisschool De Springplank
Hugo Losschaertstraat 5B
8000 Brugge
tel. 050 33 36 92

Toestemming publiceren van foto- of beeldmateriaal

Ondergetekende(n): ………………………………………….…………………………………………..………………..……………………………...
ouder(s)/voogd van de leerling ………………………………………………………………............................................................
uit klas: …………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………...
geeft hierbij toestemming aan de school om vanaf de begindatum van de inschrijving t.e.m. het einde van het
leertraject foto’s te nemen en te publiceren
-

Op de website
In het schoolkrantje/ blog
In de schoolfolder

ja / neen
ja / neen
ja / neen

Indien u minstens één keer ‘ja’ hebt geantwoord, mag de school foto’s maken tijdens
-

De jaarlijkse fotosessie
De bosklassen
Het schoolfeest
De schoolreis
Alle extra activiteiten

ja / neen
ja / neen
ja / neen
ja / neen
ja / neen

Opgemaakt te Brugge op ……….………………..……..…………
Gelezen en goedgekeurd
Handtekening ouder/voogd(1)

Gelezen en goedgekeurd
Handtekening ouder/voogd(2)

……………………………………………...

……………………………………………............

Basisschool De Springplank
Hugo Losschaertstraat 5B
8000 Brugge
tel. 050 33 36 92

Vragenlijst over de achtergrond van de leerling
Naam leerling: …………………….………..…………………………………………………………………….………………………………..……..…
School: …………………….………..………………………………..…… Klas: ……….…….……………….……………..……….……………………
Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen:
U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen.
Het kind spreekt met de moeder meestal:
0 Nederlands
0 Frans
0 Een andere taal
0 Ik kan hierop niet antwoorden

Het kind spreekt met broers of zussen meestal:
0 Nederlands
0 Frans
0 Een andere taal
0 Ik kan hierop niet antwoorden

Het kind spreekt met de vader meestal:
0 Nederlands
0 Frans
0 Een andere taal
0 Ik kan hierop niet antwoorden

Het kind spreekt met vrienden meestal:
0 Nederlands
0 Frans
0 Een andere taal
0 Ik weet het niet

Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder van het kind aan:
0 Lager onderwijs niet afgewerkt.
0 Lager onderwijs afgewerkt.
Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking.

0 Lager secundair onderwijs afgewerkt.
Dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of buitengewoon
onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3) of een getuigschrift van het deeltijds beroeps secundair onderwijs of
van de leertijd (leercontract VIZO/Sintra).

0 Hoger secundair onderwijs afgewerkt.
Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2, HSTL, of een
diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking.

0 Hoger onderwijs afgewerkt.
Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, gegradueerde, licentiaat,
ingenieur, doctor, master, bachelor.

Opgemaakt te Brugge op ……….………………..……..…………
Gelezen en goedgekeurd
Handtekening ouder/voogd(1)

Gelezen en goedgekeurd
Handtekening ouder/voogd(2)

……………………………………………...

……………………………………………............

Basisschool De Springplank
Hugo Losschaertstraat 5B
8000 Brugge
tel. 050 33 36 92

Domiciliëringsaanvraag

Basisschool De Springplank
Hugo Losschaertstraat 5B
8000 Brugge
tel. 050 33 36 92

