
LOVK inschrijfformulier 
1 

 
 

 

 

 

0918 

    Onderwijs 
 

BRIN:  

Tel.   Dordrecht  

27MK  

078-2003333  3311 WT 

Papeterspad 5 LOVK  INSCHRIJFFORMULIER   

Roepnaam  

Achternaam  

Voornamen  

Geslacht  

Geb.datum   

Straat / nummer  

Postcode/plaats  

Telefoon  

Postadres (indien afwijkend van waladres)   

BSN  

Godsdienst  

Geb.plaats 

Huisarts  

Telefoon huisarts  

Broers/zussen met geboortedatum  

Beroep  

Opleiding  

Nationaliteit  

Geb. datum  

Ouder(s) gescheiden  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

__________________________  

:  

:  

:  

:  

:  

:  

:  

:  

:  

:  

:  

:  

 

  

:  

:  

:  

:  

:  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

:  

:  

:  

:  

:  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

:  _______________________________  

_______________________________  

:  _______________________________  

:  _______________________________  

:  _______________________________  

Leerling   

Waladres   

Postcode/plaats  

  

:  _______________________________  

3____________________________  

4____________________________  

:  

____________________________  

Straat / nummer  

Naam schip   ____________________________        

   

   

   

   Bereikbaarheid   

   Gezinssamenstelling   

4_ 
 

      
 
  5____________________________ 

2____________________________  

1____________________________  

Eventuele bijzonderheden _____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Emailadres  ________________________________________  

Mijn kind bezocht regelmatig een peuterspeelzaal  ja / nee  

Mijn kind was gedurende 6 mnd. voor de aanmelding bij LOVK ingeschreven op een andere school   

(zo ja, naam+plaats school)  

Overig   

ja / nee  

Ouder overleden  ja / nee  
 

  Ik heb reeds een mentor voor een ander kind                _______________________________ (zo ja / naam mentor)  

Personalia 
ouder/verzorger 1   

Personalia 
ouder/verzorger 2   

Naam  Naam  

Telefoon ouder/verzorger 1  

Telefoon extra/noodnummer   ________________  

________________  Telefoon ouder/verzorger 2  ________________  

Godsdienst  

Beroep  

Opleiding  

Nationaliteit  

Geb. datum  



LOVK inschrijfformulier 
2 

 

 
 
Toestemming gebruik beeldmateriaal 
Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind gedurende de inschrijving bij de LOVK 
 

 

Schoolgids en LOVK folders      ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Langszij en InStap (2-jaarlijkse nieuwsperiodiek)   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Kijk-mij-eens-boekje (persoonlijk, bij bezoek ligplaatsschool) ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

website LOVK         ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

 
 
 
Verklaring school  
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op 
inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Handtekening ouder/verzorger 1:   

Datum : ___________________________ 
___________________________ 

In te vullen door school:   

Eerste lesdag  :  __________________  Mentor  __________________  :  

Verklaring ouders 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en bovengenoemde 
leerling alleen is ingeschreven bij de LOVK.  

Datum : 

  Handtekening ouder/verzorger 2:   

               _____________________ 
 

 

  

U kunt het volledig ingevulde inschrijfformulier, door beide ouders/verzorgers ondertekend 

opsturen naar: 

 

Landelijk Bureau LOVK 

Papeterspad 5 

3311 WT Dordrecht 


