
Johannes Calvijnschool te Krimpen aan den IJssel 

Inschrijfformulier 

Achternaam 

Voorvoegsel(s) 

Voorna(a)m(en) 

Roepnaam 

Geslacht 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Burgerservicenummer (BSN) 

 

 

Adres 

Postcode / Woonplaats 

Telefoonnummer 

Telefoonnummer (in geval van nood) 

Kerkelijke gezindte 

  

 

Gedoopt 

 

Naam huisarts 

Vestigingsplaats 

Telefoonnummer 

WA-verzekering 

Peuterspeelzaal bezocht 

Naam peuterspeelzaal 

Vestigingsplaats 

VVE gevolgd bij peuterspeelzaal 

Eventueel vorige school  

Vestigingsplaats 

Laatst bezochte groep 

Volgt onderwijs sinds 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

M / V *) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Nederlandse / anders, nl. ________________ *) 

_____________________________________ 

Kopie ‘Persoonslijst’ (gemeente) of kopie ID-bewijs  
dient te worden bijgevoegd. 
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Oud Geref. Gem. in Ned. / Geref. Gem. in Ned. / 

Geref. Gem. / Hersteld Herv. Kerk / PKN Geref. Bond / 

Anders, nl. _______________________________ *)  

 

Ja / Nee *) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Ja / Nee *)  

Ja / Nee *) Zo ja, sinds __________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Ja / Nee *) Zo ja, sinds __________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Door de school in te vullen: 

Datum aanmelding __________________  
Datum plaatsing __________________  
Groep   ______ 



Johannes Calvijnschool te Krimpen aan den IJssel 

 

 

Verzorger 1  

 

Achternaam  
(bij vrouw óók meisjesnaam vermelden) 

Voorvoegsel(s) 

Voorn(a)m(en)  

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Schoolloopbaan na basisschool 

Diploma behaald 

 
Evt. vervolgonderwijs 

Diploma behaald 

Beroep 

Telefoonnummer werk / mobiel 

E-mail 

 

Verzorger 2 

Achternaam  
(bij vrouw óók meisjesnaam vermelden) 

Voorvoegsel(s) 

Voorna(a)m(en) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Schoolloopbaan na basisschool 

Diploma behaald 

 
Evt. vervolgonderwijs 

Diploma behaald 

Beroep 

Telefoonnummer werk / mobiel 

E-mail 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 
 
 

Nederlands / anders, nl. _________________  

VBO / VMBO-BK / VMBO-GT / MAVO / HAVO / VWO *) 

Ja / Nee *) Zo nee, tot welke klas volgde u dit on-
derwijs? Tot klas _____ 

MBO / HBO / WO / N.v.t. *) 

Ja / Nee / N.v.t. *) 

_____________________________________ 

_________________ / 06-________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Nederlands / anders, nl. _________________  

VBO / VMBO-BK / VMBO-GT / MAVO / HAVO / VWO *) 

Ja / Nee *) Zo nee, tot welke klas volgde u dit on-
derwijs? Tot klas _____ 

MBO / HBO / WO / N.v.t. *) 

Ja / Nee / N.v.t. *) 

_____________________________________ 

_________________ / 06-________________ 

_____________________________________ 



Johannes Calvijnschool te Krimpen aan den IJssel 

 

Opmerkingen / bijzonderheden (bijvoorbeeld diagnose van ziekte(s), medicijngebruik en mo-

gelijke specifieke onderwijsbehoeften): 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

*) S.v.p. doorhalen wat NIET van toepassing is. 

Tekst art. 7 van het bekostigingsbesluit WBO 

1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel 
van de leerling-administratie dat op zijn kind betrekking heeft. 

2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag 
gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan diegenen die 
ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te 
ontvangen. 

Verklaring(en): 

 De heer ___________________________________ en / of  
 
mevrouw __________________________________ verklaart / verklaren,  
 
dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn. 

 Handtekening vader / verzorger *)  Handtekening moeder / verzorgster *) 

 
 

          __________________________ ___________________________ 

Samenstelling gezin: 

Aantal kinderen in het gezin ____ 

De leerling is het ___e  kind in het gezin. 

Geboortedata alle kinderen: __/__/____; __/__/____; __/__/_____; __/__/_____; 

__/__/____; __/__/____; __/__/____; __/__/_____; __/__/____; __/__/____. 

 

De leerling komt uit een éénoudergezin ja / nee *) 

Zo ja, is/zijn (één van) de ouders overleden / gescheiden *) 

De nieuwsbrief ‘Inform@il’ én overige informatie wordt per e-mail verspreid.  

Wanneer de leerling niet geplaatst kan worden op de school van uw 1e keuze, wat is  

dan uw 2e keuze?  Admiraal De Ruyterschool / Jacobus Koelmanschool *) 



Johannes Calvijnschool te Krimpen aan den IJssel 

 

VERKLARING 

N.B.  Adressen alléén invullen wanneer deze afwijken van het adres van de leerling. 

 

Ondergetekende(n), de heer   __________________________________  

Adres     __________________________________ 

Postcode / Woonplaats  __________________________________ 

en / of mevrouw   __________________________________ 

Adres     __________________________________ 

Postcode / Woonplaats  __________________________________ 

 

verklaart / verklaren het volgende: 

1. Kennis te hebben genomen van de grondslag van de schoolvereniging, die als 
volgt luidt: ‘De vereniging heeft als grondslag het eeuwig, onveranderlijk Woord 
van God. De heilswaarden, daarin geopenbaard, vindt zij uitgedrukt in de Drie 
Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de onverkorte Neder-
landse Geloofsbelijdenis en de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten of Dordtse 
Leerregels) zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Synode in de jaren 
1618/1619 te Dordrecht gehouden’.  

2. De onder 1. genoemde grondslag te onderschrijven en bereid te zijn de hieruit 
naar het oordeel van het bestuur en de directie van de school voortvloeiende 
principiële verplichtingen inzake school en onderwijs voor zijn/haar kind(eren) te 
aanvaarden. 

3. Op zondag naar de kerk te gaan. 

 
 
 

__________________________ (plaats),  __________________________ (plaats), 

__________________________ (datum),  __________________________ (datum), 

 
Handtekening vader / verzorger *)  Handtekening moeder / verzorgster *) 

 

__________________________  __________________________ 
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