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INSCHRIJFFORMULIER          Brin: 27MK 

 

Personalia leerling 

 

Achternaam: ………………………………………….. 

Voornamen:  ………………………………………….. 

Roepnaam: …………………………………………… 

Geslacht: ………………………………………………  

Geboortedatum: ………………………………………  

Geboorteplaats:  ……………………………………… 

BSN: …………………………………………………… 

Adresgegevens 

 

Naam schip: ………………………………………….. 

Waladres 

Straat / nummer: ……………………………………..   

Postcode / plaats: ……………………………………. 

Postadres (indien afwijkend van waladres) 

Straat / nummer: ………………………………………  

Postcode / plaats: ……………………………………. 

 

Personalia ouder/verzorger 1 

 

Naam: …………………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………………………… 

Nationaliteit: …………………………………………..  

Opleiding: …………………………………………….. 

Beroep: ……………………………………………….. 

 

Ouders gescheiden: ja/nee 

 

Personalia ouder/verzorger 2 

 

Naam: …………………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………………………… 

Nationaliteit: ………………………………………….. 

Opleiding: …………………………………………….. 

Beroep: ……………………………………………….. 

 

 

Bereikbaarheid 

 

Telefoon ouder/verzorger 1: 

…………………………………………………………. 

E-mailadres ouder/verzorger 1: 

………………………………………………………….. 

Telefoon ouder/verzorger 2: 

…………………………………………………………. 

E-mailadres ouder/verzorger 2: 

………………………………………………………….. 

 

Gezinssamenstelling 

 

Broers/zussen met geboortedatum 

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Onderwijs 

 

Mijn kind bezocht regelmatig een peuterspeelzaal: ja / nee 

Mijn kind was gedurende 6 maanden voor de aanmelding bij de LOVK ingeschreven op een andere 

school (zo ja, graag naam en plaats school vermelden):  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ik heb al een mentor voor een ander kind (zo ja, graag naam mentor): 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                 Papeterspad 5 
3311 WT Dordrecht  

              Tel. +31 (0)78 200 33 33 
Mobiel: +31 (0)6 10 99 02 27 

e-mail: landelijk.bureau@lovk.nl 
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Eventuele bijzonderheden / belangrijke informatie rondom gezondheid/allergieën: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bezoekmogelijkheden mentor 

De mentorbegeleiding wordt vormgegeven vanuit drie regio’s. Geeft u aan in welke regio u het 

makkelijkst bezoeken af kunt spreken, dan proberen we daar rekening mee te houden met de toewijzing 

van een mentor.  

o Regio Noord 

o Regio Midden 

o Regio Zuid 

 

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. 

 

Verklaring ouders 

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en bovengenoemde leerling 

alleen is ingeschreven bij de LOVK. 

 

Handtekening ouder/verzorger 1 

Datum: …………………………………………… 

 

 

Wettelijk gezag:  ja/nee 

 

Handtekening ouder/verzorger 2 

Datum: …………………………………………… 

 

 

Wettelijk gezag:  ja/nee 

 

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

mailen naar landelijk.bureau@lovk.nl of per post opsturen naar: 
 

Landelijk Bureau LOVK 

Papeterspad 5 

3311 WT Dordrecht 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


