
 

Stamboeknummer: 

  

 
Middelweg 105  09 374 02 00 inge.mouton@op-weg.net 
Sint-Godelievestraat 24 09 374 64 19 
9880 AALTER         

 

   

VERKLARING OUDERS BIJ INSCHRIJVING KIND 

 

Vader, moeder, voogd van: 

 
Naam kind: …………………………………………………………. 
 

 
Voornaam kind: ……………………………………….. 
 

 

Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de Taborschool, 9980 Aalter-Brug is ingeschreven 

Middelweg 105   /    Godelievestraat 24  en zal starten op _______/_______/_______ 

Ondergetekende stemt ermee in om elke wijziging in de familiale context, relevant voor de school, door te 
geven. Enkel door officiële herroeping (door bv. een gerechtelijk schrijven), worden de aanvankelijk 
gemaakte afspraken ten aanzien van de school gewijzigd. 

Datum: _______/_______/_______ 

Naam handtekening moeder:     Naam en handtekening vader: 

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET KIND 

 

Geboorteplaats: _______________________________ Geboortedatum: _______/_______/_______ 

Nationaliteit: _____________________   Geslacht: M  /  V 

 

Rijksregisternummer: _______________________________  Thuistaal: _____________________________ 

(Staat op de Isi+-kaart en de identiteitskaart - begint met de 

geboortedatum in omgekeerde volgorde.) 

 
Kleef hiernaast  

een kopie van: 

● de kids-ID kaart  

● of de ISI+ kaart 
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Straat: ______________________________________________________________ Nr.: __________ 

Postcode: ____________________ Gemeente: ____________________________________________ 

(indien het kind op een tweede verblijfplaats woont)  

Straat: ______________________________________________________________ Nr.: __________ 

Postcode: ____________________ Gemeente: ____________________________________________ 

 

GEZINSSAMENSTELLING 

Indien de situatie na inschrijving verandert, verwittigen ouders de school. 

0 ouders wonen samen 
0 ouders wonen apart  
0 nieuw samengesteld gezin  
0 pleeggezin  
0 alleenstaande ouder 

 

GEGEVENS:   
 VADER    MOEDER  

______________________________   naam _______________________________   

_______________________________   voornaam _______________________________   

_______________________________   telefoon thuis _______________________________   

_______________________________   gsm-nummer _______________________________   

_______________________________   e-mailadres _______________________________   

_______________________________   telefoon werk _______________________________   

_______________________________   

 

rijksregisternr. 

 

_______________________________ 

   

 

NAAM + VOORNAAM VAN BROERS EN ZUSSEN:    
(en/of stiefbroers / stiefzussen, halfbroers / halfzussen) 

 geboortedatum: geslacht: 
 
 

_____________________________________________________ _____/______/______   M / V  

_____________________________________________________ _____/______/______   M / V  

_____________________________________________________ _____/______/______   M / V  
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ZORGDOSSIER 

 

Allergieën: 

_____________________________________________________________________________________ 

Medicatie: 

_____________________________________________________________________________________ 

Opmerkingen m.b.t. de ontwikkeling van het kind: (socio-emotioneel, gedrag, onderwijsbehoeften) 

_____________________________________________________________________________________ 

Heeft het kind externe begeleiding? Ja / Neen 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

TE BEREIKEN PERSONEN BIJ ZIEKTE OF IN NOODGEVAL 

 

HUISARTS 

Naam: ________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________ 

Telefoon: ______________________________________________________ 

 

ANDERE PERSONEN 

Naam: ________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________ 

Telefoon / gsm: _________________________________________________ 

Verwantschap: __________________________________________________ 

 

Naam: ________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________ 

Telefoon / gsm: _________________________________________________ 

Verwantschap: __________________________________________________ 
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GEGEVENS VORIGE SCHOOL 

VORIGE SCHOOL: (naam + adres)  ________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

LAATST GEVOLGDE KLAS: 

0 ______e kleuterklas       => Dubbelen was wel / niet aangeraden 

0 ______e leerjaar lager onderwijs     => Dubbelen was wel / niet aangeraden 

0 Mijn kind dubbelde klas __________________________ (of zal dit nu dubbelen) 

0 Heeft uw kind een gemotiveerd verslag (ondersteuning) ? Ja / neen 

0 Heeft uw kind een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs? Ja / neen 

 

AKKOORDVERKLARING SCHOOLREGLEMENT 

 

 Voor akkoord 

Ik verklaar akkoord te gaan met het schoolreglement van de Taborschool, te 
vinden op de website van de school (https://taboraalterbrug.op-
weg.be/praktisch/downloads) 
 

O 

 
 
 
 

BETALING SCHOOLREKENING  
De tweemaandelijkse betaling van de schoolrekening gebeurt steeds per overschrijving. 

 

Hoofdbetaler schoolrekeningen: O beide ouders samen (100 %)  O gesplitst (elk 50 %) 

Facturatieadres:  _____________________________________________________________________ 

Mailadres facturatie:  _________________________________________________________________ 

Indien beide ouders de rekeningen samen betalen, moet het facturatieadres overeenstemmen met het domicilieadres van het kind. 

 

In geval van gesplitste rekeningen: 

Facturatieadres 2:  _____________________________________________________________________ 

Mailadres facturatie 2:  _________________________________________________________________ 

  

https://taboraalterbrug.op-weg.be/praktisch/downloads
https://taboraalterbrug.op-weg.be/praktisch/downloads
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VERKLARING M.B.T. DE PUBLICATIE VAN FOTO’S EN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Gelieve in onderstaande tabel aan te duiden of u al dan niet toestemming geeft voor het maken en publiceren 
van foto’s en video-opnamen en voor het delen van persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, 
e-mailadres). 

 

Het maken van (sfeer)foto’s en video-opnamen Wel Niet 

Het maken van sfeerfoto’s. O O 

Het maken van gerichte foto’s zoals de klasfoto, 
individuele foto, foto met broer/zus. 

O O 

Het maken van video-opnamen. O O 

 

Het publiceren van sfeerfoto’s en video-opnamen Wel Niet 

Het publiceren van sfeerfoto’s op de schoolwebsite, 
Facebookpagina van de school of ouderraad, klasblog, 
klasgebruik, schooleigen publicaties en andere 
pedagogische uitgaven. 

O O 

Het publiceren van video-opnamen op de schoolwebsite, 
Facebookpagina van de school of ouderraad, klasblog, 
klasgebruik, schooleigen publicaties en andere 
pedagogische uitgaven. 

O O 

 
 

Naam en handtekening moeder    Naam en handtekening vader 
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BEVESTIGING OVEREENKOMST VAN INSCHRIJVING 

 

Op datum van ______/______/_______ en om ___:___  uur wordt de inschrijving in de 

Taborschool van  ____________________________________ voor het schooljaar 20___- 20___ bevestigd 

door de school en de ouders. 

 

VOORRANGSKENMERKEN LEERLING:  broer-zus:  Ja / Neen 

  kind personeel:  Ja / Neen 

ANDERSTALIGE NIEUWKOMER:  Ja / Neen 

VERSLAG DAT TOEGANG GEEFT TOT BUITENGEWOON ONDERWIJS: Ja / Neen 

 

STATUS INSCHRIJVING: 

o Gerealiseerd 

o Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarden 

o Niet-gerealiseerd 

 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat discreet 
om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. U kunt ten alle tijden uw eigen 
persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.  

Inge Mouton, directeur 

 

 

 

De ouders bevestigen op eer dat alle bovenstaande gegevens en de gegevens op onderstaande afgevinkte 
formulieren naar waarheid zijn ingevuld. 

o Melding van schoolverandering* 
o Verklaring op eer ‘onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’ * 
o Fiche voor leerlingen in het basisonderwijs die behoren tot de woonwagenbewoners.* 

* enkel indien van toepassing 

 

Naam en handtekening moeder                 Naam en handtekening vader 
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VRAGENLIJST OVER DE ACHTERGROND VAN UW KIND – MINISTERIE VAN ONDERWIJS 

EN VORMING 

 

Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en het gezin 

waarin zij leven. Omdat wij de leerlingen van het Vlaamse Onderwijs beter willen 

leren kennen, zouden wij u graag een aantal vragen stellen. Het beantwoorden 

daarvan vergt slechts een paar minuten van uw tijd, maar helpt ons en de 

scholen het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren.  

 

Wie vult dit formulier in?  

 

We verwachten dat de vader of de moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de 

opvoeding van het kind waarover de vragen gaan, het formulier invult.  

 

U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen.  

1. Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen.  

A. Het kind spreekt met de moeder meestal 

o Nederlands 

o Frans 

o Een andere taal 

o Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of 
overleden is.  
 

B. Het kind spreekt met de vader meestal 

o Nederlands 

o Frans 

o Een andere taal 

o Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of 
overleden is.  
 

C. Het kind spreekt met de broers of zussen meestal 

o Nederlands 

o Frans 

o Een andere taal 

o Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of 
zussen of geen broers of zussen heeft.  
 

D. Het kind spreekt met vrienden meestal 

o Nederlands 

o Frans 

o Een andere taal 

o Ik weet het niet.   
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2. Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma – of getuigschrift van de moeder van het kind 

aan.  

o Lager onderwijs niet afgewerkt.  

o Lager onderwijs afgewerkt.  

Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking. 

  

o 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 beroepssecundair onderwijs of 

van de leertijd (leercontract VIZO/Syntra). 

o 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. 

o Hoger onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, gegradueerde, licentiaat, 

ingenieur, doctor, master, bachelor. 

 

 

3. Vul de onderstaande verklaring in.  

Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.  

 

Datum: _______/_______/_______ 

Voor – en familienaam: ________________________________ 

Handtekening:  

 

 

 

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB 

van 13 februari 2001, hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten 

verbeteren. De gegevens die u ons verstrekt, zullen nooit worden gebruikt voor acties naar 

individuele leerlingen en vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien hebt u te allen tijde het recht 

om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Hiervoor neemt u 

contact op met de school waar het kind is ingeschreven. 

Veelgestelde vragen vinden een antwoord op www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging 

 

http://www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging

