
Inschrijfformulier

Achternaam* 

Voornamen* 

Roepnaam 

Geboortedatum* 

Geboorteplaats* 

Geboorteland* 

Nationaliteit*  

Geslacht*

Adres* Postcode*

Woonplaats* 

Telefoonnummer*

E-mail adres*

Extra tel.nr. voor nood* 

Extra tel.nr. voor nood van 

Huisarts (naam)* 

Ziektekostenverzekeraar 

Adres huisarts*

Telefoon huisarts: 

Sofinummer*

Gegevens kind

Gegevens ouders/verzorgers 

Beroep

Telefoonnummer werk

Mobiel nummer*

E-mailadres*

Relatie tot kind: vader/ moeder/ voogd/ anders* 

Verzorger 1 (eerst verantwoordelijke)* 

Voorletters*

Roepnaam*

Achternaam*

Geboortedatum*

Geboorteland*/geboortestad* 

Nationaliteit*

Burgerlijke staat

Alleen invullen indien afwijkend van adres kind:* 

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

* Let op, de items met een sterretje zijn verplichte gegevens. Zonder deze kunnen we uw kind niet inschrijven.

Bij het verwerken van de gegevens uit dit formulier houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

a  Willem Bontekoestraat 34

 1212 CB Hilversum

t +31 (0) 35 - 64 69 421

e info@kindercampus.nl 

w www.kindercampus.nl



Gegevens ouders/verzorgers 

Beroep

Telefoonnummer werk

Mobiel nummer*

E-mailadres*

Relatie tot kind: vader/ moeder/ voogd/ anders*

Meest verdienende ouder*

Land

Telefoonnummer

Verzorger 2*

Voorletters*

Roepnaam*

Achternaam*

Geboortedatum*

Geboorteland*/geboortestad* 

Nationaliteit*

Burgerlijke staat

Alleen invullen indien afwijkend van adres kind:* 

Adres

Postcode

Woonplaats

Is sprake van een eenoudergezin ja / nee *

(indien ‘ja’, alleen ouder 1 vult verder de gegevens in)

Opleiding gevolgd in Nederland* Opleiding gevolgd in het buitenland*

- Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of meerdere
mogelijkheden.
- Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan kunt u dit hier-
onder aankruisen.

- Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding vul dan bijlage 1 in.

S.v.p. de gevolgde opleiding aangeven. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:

 - speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-(v)so-zmlk

  - ambachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito (individueel) lager beroepsonderwijs (las, lts, leao, lmo,

lhno, lno, etc.), (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs (zoals:vbo-administratie, leerbewerking, verkooptechniek,

bouwtechniek, landbouw, etc.)

- niet meer dan 2 afgeronde  klassen/leerjaren mavo, havo, vwo

 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo
- mbo, hbo, wo-opleiding

Anders nl

Gegevens opleiding ouder / verzorger 1*

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de 

opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 

Naam van ouder/verzorger (1)*

Datum

Handtekening



Naam

Naam

Naam

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboortedatum

Broertje / zusje*

PSZ/ KDV

Plaats

Vorige school

Adres

Postcode

Welke groepen heeft uw kind doorlopen?

Wanneer zal de 1e  dag op de KinderCampus zijn?

Adres

Telefoonnummer

Plaats

Uit groep 

Telefoonnummer

Schoolloopbaan van uw kind*

Opleiding gevolgd in Nederland* Opleiding gevolgd in het buitenland*

- Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of meerdere
mogelijkheden.
- Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan kunt u dit hier-
onder aankruisen.

- Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding vul dan bijlage 1 in.

S.v.p. de gevolgde opleiding aangeven. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:

 - speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-(v)so-zmlk

  - ambachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito (individueel) lager beroepsonderwijs (las, lts, leao, lmo,

lhno, lno, etc.), (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs (zoals:vbo-administratie, leerbewerking, verkooptechniek,

bouwtechniek, landbouw, etc.)

- niet meer dan 2 afgeronde  klassen/leerjaren mavo, havo, vwo

 - meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo
- mbo, hbo, wo-opleiding

Anders nl

Gegevens opleiding ouder / verzorger 2*

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de 

opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 

Naam van ouder/verzorger (1)*

Datum

Handtekening

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor het inwinnen van informatie over uw kind op de school van 

herkomst.



Heeft uw kind allergieën? ja/ nee

Zo ja, welke?

Volgt uw kind een dieet of mag het bepaalde voedingsmiddelen niet hebben? ja/ nee

Zo ja, welke?

Wat zijn de gevolgen als uw kind in aanraking komt met één van bovengenoemde middelen?

Andere bijzonderheden

Bijzonderheden

toestemming voor de verspreiding van mijn adres/telefoongegevens in de groep van mijn kind. Ik geef wel/ geen  

Informatie over inschrijvingen op andere scholen*:

Ik heb mijn kind alleen op de KinderCampus ingeschreven.

  Ik heb mijn kind op meerdere scholen ingeschreven (of doe dat binnenkort). Bij plaatsing op meerdere scholen gaat mijn 
voorkeur uit naar de KinderCampus.

  Ik heb mijn kind op meerdere scholen ingeschreven (of doe dat binnenkort). Bij plaatsing op meerdere scholen gaat mijn 
voorkeur uit naar een andere school.

Handtekening

Datum Plaats



Buitenschoolse opvang

Voor de uitgebreide informatie over de buitenschoolse opvang verwijzen wij jullie naar onze website: www.kindercampus.nl. Na 

de ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij binnen twee weken het contract met algemene en aanvullende voorwaarden 

naar jullie toe. Op het moment dat wij een ondertekend contract terug krijgen zijn jullie van een plaats op de buitenschoolse 

opvang verzekerd.

Ik geef mijn kind op voor de volgende opvang:

    woensdag     donderdag      vrijdag

    woensdag     donderdag      vrijdag

 V oorschoolse opvang ( 07.00/7:30 –08.30 uur) 

         Voor                      dagen per week. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de              maandag   dinsdag              

s Nascholse  opvang (14.45 – 18.30 uur; woensdag: 12.00 – 18.30 uur) 

        Voor dagen per week. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de maandag    dinsdag  

ll Alleen vakantie opvang (van 8:30 – 18:30) 

Voor                      dagen per week. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de maandag    dinsdag     woensdag     donderdag      vrijdag

Gewenste ingangsdatum opvang (het kan alleen op de 1ste of 16de in de maand)  

*  De inschrijving wordt alleen in behandeling genomen als alle gegevens zijn ingevuld, inclusief de gewenste opvangdagen

en de ingangsdatum.

* U kunt aan deze inschrijving geen rechten ontlenen m.b.t. de Buitenschoolse opvang.

Handtekening

Datum Plaats



Bijlage 1

Voor overige vragen over buitenlandse diploma’s en opleidingen kunt u contact opnemen met het IcDW van maandag t/m 

vrijdag van 9.00 - 12.30 uur via telefoonnummer 079 321 79 30, of via e-mail: info@idw.nl.

Alleen invullen indien u  een opleiding in het buitenland hebt gevolgd en de opleiding niet te 

vergelijken is met de eerder genoemde opleidingen behorend bij de 3 categorieën.

Gegevens ouder/verzorger(1)* 

Gevolgde opleiding in het buitenland:

De geboortedatum van de ouder (maand + geboortejaar)

Land waarin de opleiding is gevolgd

Naam van de opleiding

Het type onderwijs dat is gevolgd (basisonderwijs, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs

Duur van de opleiding in aantal leerjaren/klassen

Laatste jaar (jaartal) waarin onderwijs is gevolgd

Het  totaal aantal jaren onderwijs dat de ouder heeft gevolgd vanaf het 6e  levensjaar

Gegevens ouder/verzorger(2)* 

Gevolgde opleiding in het buitenland:

De geboortedatum van de ouder (maand + geboortejaar)

Land waarin de opleiding is gevolgd

Naam van de opleiding

Het type onderwijs dat is gevolgd (basisonderwijs, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs

Duur van de opleiding in aantal leerjaren/klassen

Laatste jaar (jaartal) waarin onderwijs is gevolgd

Het  totaal aantal jaren onderwijs dat de ouder heeft gevolgd vanaf het 6e  levensjaar



Formulier beeldmateriaal leerlingen 

Beste ouder/verzorger, 

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto’s en video’s 

van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als 

schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social media kanalen (Facebook, Twitter, Linkedin 

en Instagram) en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden 

afgebeeld. 

Met dit formulier willen we u schriftelijk om toestemming vragen foto’s en/of filmpjes waarin uw zoon of 

dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft 

voor publicatie en 

wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen 

toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal opslaan van uw zoon/dochter. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Toestemming 

Voor- en achternaam leerling 

Groep 

Voor- en achternaam leerling 

Groep 

Voor- en achternaam leerling 

Groep 

Naam ouder/verzorger 

Ja, ik geef toestemming voor gebruik van foto- en filmmateriaal voor online en offline publicatie, zoals hierboven 

beschreven, door de school gedurende het schooljaar 2018/2019 

Nee, ik geef geen toestemming voor gebruik van foto- en filmmateriaal voor online en offline publicatie, zoals hierboven 

beschreven, door de school gedurende het schooljaar 2018/2019 

Handtekening ouder/verzorger 

In het kader van de Wet Informatie Bescherming Persoonsgegevens (IBP) heeft de school van uw zoon/dochter jaarlijks schriftelijke 

toestemming nodig voor gebruik van beeldmateriaal in relatie tot de school. Lees ook de toelichting op de achterzijde van dit formulier. 



Toelichting 

Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige 

doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een 

foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacy regels: er zal 

terughoudend worden omgegaan met foto’s en video’s van leerlingen. 

Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om 

gaan met het maken en publiceren van foto’s. 



Toestemmingsformulier 

Betreft: Verklaring Toestemming tot handelwijze voor als de leerling ziek wordt of gewond raakt op 
school (bijlage bij het inschrijfformulier van de school)  

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich 
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact 
opnemen met u als ouders, verzorgers of met een andere, door u aangewezen, persoon.  

Een enkele keer komt het voor dat al deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, 
zal de school een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een eenvoudige pijnstiller of 
afzondering en rust en zal bij twijfel altijd een arts geconsulteerd worden.  

Wilt u aangeven met welke personen achtereenvolgens contact gezocht moet worden als de ouders niet 
bereikbaar zijn?  

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van: 

Naam leerling:  

Naam ouder/verzorger: 

(tevens 1e waarschuwingsadres) telefoon thuis: 

mobiel: telefoon werk: 

Naam, adres, woonplaats huisarts: 

Naam: telefoon: 

Te waarschuwen personen, indien 1e ouder/verzorger niet te bereiken is: 

Naam: relatie tot leerling: 

telefoon thuis telefoon werk: 

mobiel: 
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