
 

DEEL II: Leerlingenfiche  

Gegevens school of vestigingsplaats 

Naam: GO BS De Groeiboog 

Straat en nummer: Houtstraat 117 

Postnr en gemeente: 3890 Gingelom 

Vestiging: Jeuk – Mielen – Borlo (omcirkel)  

 

 

Inschrijving voor het schooljaar 

20……………….. – 20………………...  

 

Inschrijving voor het geboortejaar / leerjaar 

Geboortejaar:  

Leerjaar:  

 
Datum en uur van inschrijving 

Datum:  

Uur:  

Status inschrijving  
Gerealiseerd 

Gerealiseerd onder ontbindende 

voorwaarden 

Niet gerealiseerd  

 

Gegevens leerling  

Naam en voornaam:  

Geboortedatum:  

 

 

 

Anderstalige nieuwkomer: ja / nee 

Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs 
(type 8 uitgezonderd): ja – nee 

 

Voorrangskenmerken leerling  
Broer / zus: ja – nee 

Kind personeel: ja – nee 

 

 

 

Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.  

Handtekening ouder:  



 

Inschrijving van de leerling in één school 

 

Stamboeknummer: …………………………………… (in te vullen door de school) 

Schooljaar: 2020-2021 

Verklaring ouders bij inschrijving 

 

Hij, zij die tekent, vader, moeder, voogd van (1): 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de BS “De Groeiboog, Houtstraat 117, 3890 Gingelom in  

vestigingsplaats:  Jeuk  Mielen  Borlo   (2) 

is ingeschreven met ingang van:    …../…../….. 

o Het betreft een eerste inschrijving 

o Het betreft een schoolverandering 

Naam en adres van de vorige school (4) 

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

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

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

Naam en voornaam: ………………………………………………. 

Datum:  …../…../….. 

Handtekening: ………………………………………………………. 

Geboortedatum gestaafd met kopie van: 

o De SIS-kaart 

o …………………………………………………….(3) 

 

Status inschrijving:  

gerealiseerd 0    gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde O of niet gerealiseerd O 

 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 

(2) Omkring wat past 

(3) Geraadpleegd en gekopieerd document, in te vullen door de school 

(4) School waar het kind ingeschreven was, ook al is het er nooit effectief aanwezig geweest 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

Ouderlijk gezag  in onderwijsaangelegenheden 

Stamboeknummer: ……………………………… 

Schooljaar: 2020-2021 

 

Ondergetekenden, ouders (1) van : …………………………………………………………………………………………………….. 

verklaren hierbij dat hij/zij (2): 

❑ Het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en wederzijds instemmen om autonoom 

rechtshandelingen te stellen betreffende het kind. 

 

❑ Exclusief het ouderlijk gezag uitoefent en bevoegd is om alleen rechtshandelingen te stellen 

betreffende het kind. In bijlage bij dit document geef ik een kopie van de rechterlijke 

beslissing terzake. De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent behoudt het recht toezicht 

uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij/zij op de hoogte wordt gehouden van de 

schoolresultaten en de schoolverrichtingen van het kind. Dit gebeurt als volgt: (via 

schoolrapport, mededelingen over de leerling, mededelingen van school naar thuis, 

leerlingenwerkjes) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

❑ Exclusief het ouderlijk gezag uitoefent en bevoegd is om alleen rechtshandelingen te stellen 

betreffende het kind. In bijlage bij dit document geef ik een kopie van de rechterlijke 

beslissing terzake. De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent behoudt het recht over 

bepaalde aspecten i.v.m. de opvoeding van het kind (door rechter bepaald) 

instemmingsbevoegdheid over volgende aspecten:  

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

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

 

❑ Exclusief het ouderlijk gezag uitoefent en bevoegd is om alleen rechtshandelingen te stellen 

betreffende het kind. In bijlage bij dit document geef ik een kopie van de rechterlijke 

beslissing terzake. De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent is ontzet uit het ouderlijk 

gezag. Dit houdt in dat hij/zij noch beslissingsrecht noch recht op informatie heeft 

betreffende de opvoeding van het kind. 

 

❑ Voogd is en bevoegd is om alle rechtshandelingen te stellen betreffende het kind. In bijlage 

bij dit document geef ik een kopie van de rechterlijke beslissing terzake. 

 

Naam en voornaam:      Naam en voornaam: 

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

Handtekening:       Handtekening: 

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

Datum:        Datum:  



 

 

 

Vragenlijst over de achtergrond van uw kind 

Naam school:   BS GO De Groeiboog 

Straat en nummer:   Houtstraat 117 

Postnummer en gemeente:  3890 Gingelom 

 

Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en 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 moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind 

waarover de vragen gaan, het formulier invult. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Bezorg dit formulier aan de school waar het kind ingeschreven is. 

 

1. Vul de gegevens van het kind in. 

Voor- en familienaam  …………………………………………………………………… 

Klas    …………………………………………………………………… 

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

U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen. 

 

Het kind spreekt met de moeder meestal 

❑ Nederlands 

❑ Frans 

❑ Een andere taal 

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

is 

 

Het kind spreekt met de vader meestal 

❑ Nederlands 

❑ Frans 

❑ Een andere taal 

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

 

Het kind spreekt met broers of zussen meestal 

❑ Nederlands 

❑ Frans 

❑ Een andere taal 

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

geen broers of zussen heeft 
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Het kind spreekt met de vrienden meestal 

❑ Nederlands 

❑ Frans 

❑ Een andere taal 

❑ Ik weet het niet 

 

 

3. Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of –getuigschrift van de moeder van het kind aan. 

❑ Lager onderwijs niet afgewerkt. 

❑ Lager onderwijs afgewerkt. 

Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking. 

❑ 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). 

❑ 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 scundair 

onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking. 

❑ Hoger onderwijs afgewerkt. 

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

gegradueerde, licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor. 

 

4. Vul de onderstaande verklaring in. 

 

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

 

Datum    ...../…../….. 

Voor- en familienaam: …………………………………………………… 

Handtekening 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 



 

Pedagogisch project en schoolreglement 2020-2021 

 

Ondergetekenden (naam ouder(s)) 

____________________________________________       

 

____________________________________________       

 

en (naam van de leerling(e)), 

 

____________________________________________       

 

uit klas _____________________________________       

 

van school ___________________________________       

 

bevestigen hierbij  dat wij  het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 en het pedagogisch 

project    via de website van de school  kunnen raadplegen en  ondertekenen voor akkoord. 

 

te __________________________________________       

 

op datum___________________________________      

Handtekening(en) 

 

De leerling(e) __________________________________      

 

De ouder(s)  ____________________________________      

 

  ____________________________________      


