
 
 

KOBArT  vzw 
Vrije basisschool “de Vlinder” 

Molenbaan 1 bus 1 
2387 Baarle-Hertog 
 014/699243 

secretariaat@vbsdevlinder.be 
 

 
Stamnr 

 
Klas 

 
Uitschrijfdatum 

 
Inschrijving voor 

schooljaar 2020 - 2021.  

geboortejaar kleuter 20 . .  

leerjaar lager  1      2       3        4       5       6 

datum + uur aanmelding ...../...../..... om  .......:.:..... u (moment dat u dit aan school bezorgt) 

instapdag .../.../...  

inschrijving  eerste inschrijving 

  schoolverandering (ook al was het kind nooit effectief aanwezig) 

 naam vorige school .......................................................................... 

 adres ................................................................................................  

 gevolgde leeftijdsgroep/leerjaar: ......................................................  

 
Voorrangskenmerken 

broer-zus  ja  nee (zit er al een broer/op school) 
kind personeel  ja   nee 

 
gegevens leerling 

kopie officieel document  identiteitskaart kind  paspoort ouder  

  uittreksel geboorteakte kind  ..................... 

 trouwboekje ouders  document FOI 

rijksregisternr België .............................................  

geboortedatum ...../...../..... 

achternaam  ............................................. 

voornaam ............................................. 

roepnaam ............................................. 

geslacht  man  vrouw 

geboorteplaats ............................................. 

nationaliteit  Belg       Nederlander      .........................  

straat-nummer-bus ........................................................................................................... 

postcode - gemeente ........................................................................................................... 

land  België      Nederland          ........................ 

telefoon vast  .............................................. 

inschrijvingsverslag  ja  nee 
buitengewoon onderwijs 

anderstalige nieuwkomer  ja  verklaring AN  of getuigschrift van woonst invullen 

  nee 

 
 



Gezin 
(adoptie)vader/moeder 
voogd 
 

vader moeder 

naam   
voornaam   
straat-nr-bus 
(indien verschillend) 

  

postcode-gemeente   
land   
e-mail   
telefoon vast   

gsm   

telefoon/gsm werk   

noodnummer   
naam/hoedanigheid noodnr   
andere personen die het 
kind feitelijk onder bewaring 
hebben (vb plusouder) 

 
 

....................... 

 
 

............................ 
naam   
voornaam   
straat-nr-bus 
(indien verschillend) 

  

postcode-gemeente   
land   
e-mail   
telefoon vast   
gsm   
telefoon/gsm werk   
noodnummer   
naam/hoedanigheid   
eventueel toelichting gezinssi-
tuatie 

 

factuur op naam van  ouders      .....     
 → vink aan: eerst te bellen nr/ bereikbaar binnen schooluren 
 
 voornaam                    naam                                 geboorteda-

tum 
andere kinderen in het gezin 
op school 

 
 
 

andere kinderen in het gezin 
niet op school 

 
 
 

 
Dokter:  
Medische opmerkingen:  

 
 

Allergieën:   
 
 

 



 

het kind is buiten het gewone gezinsverband opgenomen door een persoon, een gezin, een voor-
ziening of sociale dienst in het kader van bijzondere jeugdbijstand. 
 ja (attest bijvoegen)  nee 
 
Ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en ar-
tiesten, Rom-zigeuners, manoesjzigeuners/voyageurs, Roma-zigeuners) 
 ja (attest bijvoegen)  nee 

 
Vragenlijst over de achtergrond van het kind 

bij elke vraag maar één taal aankruisen! 
 
Het kind spreek met de moeder meestal 
 Nederlands 
 Frans 
 een andere taal: … 
 Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is 
 
Het kind spreek met de vader meestal 
 Nederlands 
 Frans 
 een andere taal: … 
 Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader  geen contact heeft met het kind of overleden is 
 
Het kind spreek met de broers/zussen meestal 
 Nederlands 
 Frans 
 een andere taal: … 
 Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen of geen 
broers of zussen heeft. 
 
Het kind spreek met de vrienden  meestal 
 Nederlands 
 Frans 
 een andere taal: … 
 Ik weet het niet. 
 
Kies het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder van het kind aan. 
 Lager onderwijs niet afgewerkt 
 lager onderwijs afgewerkt 
 lager secundair onderwijs afgewerkt (diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 
drie jaren van het gewoon of buitengewoon onderwijs of een getuigschrift van het deeltijds be-
roepssecundair onderwijs of van leertijd (leercontract VIZO/Syntra)) 
 hoger secundair onderwijs afgewerkt (diploma of getuigschrift van het hoger secundair onder-
wijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2 B2, HSTL, of een diploma vierde graad BSO. Buitengewoon se-
cundair onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking.) 
 hoger onderwijs afgewerkt (diploma van een hogeschool of universiteit) 
 niet ingevuld of niet beschikbaar 

  



Privacy 

De opgevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de leerlingenadministratie 
en leerlingenbegeleiding. In toepassing van het KB van 13 februari 2001, hebt u het recht uw per-
soonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De inschrijfgegevens van de leerlingen wor-
den (digitaal) doorgestuurd naar AgODi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
Ondergetekende is akkoord dat de school, de gegevens vermeld op dit formulier of bepaalde mon-
delinge gegevens die u vrijwillig gegeven hebt, met de nodige discretie gebruikt voor de individuele 
begeleiding van zijn/haar kind. 

 
Toestemming tot publicatie 

De school maakt in de loop van het schooljaar foto's en opnames van leerlingen tijdens verschil-
lende evenementen. Door het schoolreglement te ondertekenen geeft u stilzwijgend toestemming 
om niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. 
Voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat 
om geposeerde, individuele foto's en geposeerde groeps- en klasfoto's. 
 
 Beide ouders geven de school toestemming tot het maken van geposeerde individuele foto's en 
geposeerde groeps- en klasfoto's. 
 Beide ouders geven de school GEEN toestemming tot het maken van geposeerde individuele 
foto's en geposeerde groeps- en klasfoto's. 

 
Engagementsverklaring van de ouders 

Ondergetekende, (adoptie)vader/moeder/voogd (persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in 
rechte of feite de minderjarige onder zijn/haar bewaring heeft) verklaart hierbij in te stemmen en 
zich te engageren voor de inhoud het schoolreglement van Vrije basisschool de Vlinder, Kerkstraat 
6, 2387 Baarle-Hertog. 
Dit document bevat het opvoedingsproject, het schoolreglement en algemene informatie waarin 
afspraken tussen de school en de ouders worden opgenomen. Ondertekende onderschrijft de en-
gagementsverklaring opgenomen in betreffend document. 
 
In geval van niet akkoord met de inhoud van dit reglement zal hij/zij de directeur hiervan schriftelijk 
- binnen de acht dagen - op de hoogte brengen waardoor de inschrijving als nietig verklaard wordt. 
 
Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 
 
naam en voornaam ........................................................... 
 
datum ........................................................... 
 
handtekening ........................................................... 

 
status inschrijving (in te vullen door school) 

 gerealiseerd 
 gerealiseerd onder ontbindende voorwaarden 
 niet gerealiseerd 

 


