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INSCHRIJVINGSFICHE KLEUTER 
schooljaar 2021-2022 

 

De gegevens die u op dit formulier invult worden vertrouwelijk behandeld en verzameld voor de school-
administratie. Ze worden beschermd door de wet -verwerking van persoonsgegevens- van 8/12/92. Ze worden 
verwerkt voor de schooladministratie, onder verantwoordelijkheid van de Guido Gezelleschool, Assebroek. 
Voor inzage of verbetering van de gegevens kunt u terecht bij Els Dieleman op deze school. 

 
De officiële gegevens, zoals ze voorkomen op de identiteitskaart. 

In DRUKLETTERS invullen a.u.b.! 

 

GEGEVENS VAN DE LEERLING:                           KOPIE ISI+ KAART of ID-KAART TOEVOEGEN 

Naam :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  

Voornaam :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  

ev. roepnaam :  ..................................................................................................................................................................................................................  

Geslacht :   .......................................................................................................                   Nationaliteit :  .................................................................................................  

Geboortedatum :  ....................................................................................           Geboorteplaats :  ........................................................................................  

Anderstalige nieuwkomer: ja/nee 

Verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs: ja/nee 

 

 

ADRESSEN: 

Domicilieadres : Straat en nummer :  .......................................................................................................................................................................................  

 Postnummer en gemeente : ...............................................................................................................................................................  

Zijn de ouders gescheiden : ja    neen    

Zo ja, tweede adres:  Naam:  .................................................................................................................................................................................................................  

       Straat en nummer:  .............................................................................................................................................................................  

       Postnummer en gemeente:  .....................................................................................................................................................   

 

   

Chron. 
nummer  

Guido Gezelleschool 
Astridlaan 86 

8310 Assebroek 

Datum en uur van inschrijving: 

Inschrijving 
voor klas 
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GEGEVENS VAN DE OUDERS: 

 

Naam en voornaam  vader :  .................................................................................................................................................................................................................  

 Beroep vader :  ..................................................................................................................................................................................................................  

Naam en voornaam moeder :  ............................................................................................................................................................................................................  

   Beroep moeder :  .............................................................................................................................................................................................................  

 

TELEFOONNUMMERS: 

Domicilietelefoon :  ..........................................................................................................................................................................................................................................  

Ev. Telefoon tweede adres:  ...................................................................................................................................................................................................................  

GSM-nummers:       Vader:  .......................................................................................  ............................................................................................................  

       Moeder: ..................................................................................  ............................................................................................................  

Ev. extra noodtelefoon:    Naam:  ....................................................................................... …..…………… nr:  ...............................................................................  

 

E-MAILADRESSEN 

Vader:   .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

Moeder:   .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

GEGEVENS VAN DE VORIGE SCHOOL (indien van toepassing): 

Naam vorige school:  ......................................................................................................................................................................................................................................  

Straat en nummer:  ..........................................................................................................................................................................................................................................  

Postnummer en gemeente:  ..................................................................................................................................................................................................................  

Gevolgde afdeling en leerjaar :  .........................................................................................................................................................................................................  

 

 

 
  Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en met het schoolreglement.  

 

  Datum en handtekening ouder(s):  

 

 

   ............................................................................................................................   ...................................................................................................................................     
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VOORRANGSKENMERKEN VAN DE LEERLING: 

Broer/zus ja/nee 

Kind personeel ja/nee 

 

INDICATOR LEERLING (verklaring op eer): 

 het gezin ontving in het vorige schooljaar, of in het daaraan voorafgaande schooljaar , minstens 
één schooltoelage  

ja/nee 

 De moeder is in het bezit van een diploma secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig 
studiebewijs                   

                                                ja/nee 
 

 

 

 

 

 

GEZINSSITUATIE: 

Aantal kinderen in gezin:  ...............................                         Broers of zussen op school:           JA         NEEN   

Andere kinderen op school: 

Naam /Voornaam :  ...............................................................................................................   geb. dat.  .................................. ………….…… Klas  ............................  

Naam /Voornaam :  ...............................................................................................................   geb. dat.  ................................... ………….…… Klas  ............................  

Naam / Voornaam :  .............................................................................................................   geb. dat.  ................................. ………….…… Klas  ............................  

Naam /Voornaam :  ...............................................................................................................   geb. dat.  ................................. ……………… Klas .............................  

 

 

 

INSTAPDATUM:  .....................................................................................................  

STATUS INSCHRIJVING (in te vullen door de school) 

 Gerealiseerd 

 Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde 

 Uitgesteld 

 Niet-gerealiseerd 
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INTERNE SCHOOLCOMMUNICATIE: 

Onze school kiest ervoor om alle interne schoolcommunicatie (o.a. sprokkels, wettiging 

afwezigheden, …) zoveel mogelijk via mail te laten verlopen.  

 

Ondergetekende geeft toestemming om volgende mailadressen te gebruiken voor 

schoolcommunicatie:  

Mailadres  vader  .......................................................................................................................................................................................................................................  

Mailadres  moeder   .......................................................................................................................................................................................................................................  

 

FACTURATIEADRES:  

De schoolrekeningen mogen verstuurd worden naar volgend mailadres: 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

OF: papieren versie (schrappen wat niet past). 

 

VADEMECUM: 

Jaarlijks wordt door de school een vademecum onder ouders en personeelsleden verspreid, met 

daarin alle adressen en telefoonnummers van de leerlingen.  

Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar persoonsgegeven in het vademecum te publiceren. 

 ja/nee 

 

 

 

  Datum: ...............................................................................................................................................     

 

  Naam:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

  Handtekening:  .....................................................................................................................  
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 Vragenlijst over de 
achtergrond van uw kind 

   

   AGODI-01-070718   

 Ministerie van Onderwijs en Vorming  
 
naam school: 
straat en nummer: 
postnummer en gemeente: 

 
 
 
 

  
Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en het gezin waarin zij leven. Deze gegevens 
zijn nodig om scholen aangepaste financiële middelen te geven in het belang van elke school en elke leerling 
en kunnen ook gebruikt worden in het kader van het inschrijvingsbeleid. 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 

 
 Het kind spreekt met vrienden meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik weet het niet  
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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 secundair 
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. 

 

Veelgestelde vragen vinden een antwoord op 

www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging 

 

 

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

