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Inschrijfformulier 
 
Formulier geprint inleveren op school of mailen naar directie@smdb-mantum.nl 

 

Leerlinggegevens: 
 

Achternaam: ……………..…………………………..….…………… 

Voornamen: ……………..…………………………..….…………… 

Roepnaam: ……………..…………………………..….…………… 

Geslacht: ☐ man ☐ vrouw 

Geboortedatum: ……………..…………………………..….…………… 

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

Geboorteland: ……………..…………………………..….…………… 

BSN-nummer: ……………..…………………………..….…………… 

Land van herkomst: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Datum in Nederland: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Land van herkomst verzorger 1: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Land van herkomst verzorger 2: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Nationaliteit: ……………..…………………………..….…………… 

Tweede nationaliteit: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Huisarts: ……………..…………………………..….…………… 

Adres huisarts: ……………..…………………………..….…………… 

Verzekeringsmaatschappij ziektekosten: ……………..…………………………..….…………… 

Persoonlijk polisnummer ziektekosten: ……………..…………………………..….…………… 

Straat en huisnummer ……………..…………………………..….…………… 

Postcode: ……………..…………………………..….…………… 

Woonplaats: ……………..…………………………..….…………… 

Geheim adres: ☐ ja ☐ nee 

Telefoon: ……………..….…………… geheim: ☐ ja ☐ nee 

Allergieën: ……………..…………………………..….…………… 
……………..…………………………..….…………… 
……………..…………………………..….…………… 
……………..…………………………..….…………… 
……………..…………………………..….…………… 
 

Medicijnen: ……………..…………………………..….…………… 
……………..…………………………..….…………… 
……………..…………………………..….…………… 
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Voorschoolse programma’s: 
 

VVE-indicatie: ☐ ja ☐ nee ☐ n.v.t. 

VVE-programma: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

VVE-duur (maanden): ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

 

School van herkomst: 
 

Naam school van herkomst: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Plaats school van herkomst: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

 

Gegevens ouders/verzorgers: 
 

 Verzorger 1: Verzorger 2: 

Achternaam: ……………..…………………………..….…………… ……………..…………………………..….…………… 

Voorletter(s): ……………..…………………………..….…………… ……………..…………………………..….…………… 

Geboortedatum: ……………..…………………………..….…………… ……………..…………………………..….…………… 

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

Geboorteland: ……………..…………………………..….…………… ……………..…………………………..….…………… 

Tel. mobiel: …………………… geheim: ☐ ja ☐ nee …………………… geheim: ☐ ja ☐ nee 

Tel. werk: …………………… geheim: ☐ ja ☐ nee …………………… geheim: ☐ ja ☐ nee 

E-mailadres: ……………..…………………………..….…………… ……………..…………………………..….…………… 

Burgerlijke staat: ……………..…………………………..….…………… ……………..…………………………..….…………… 

Relatie tot kind: ……………..…………………………..….…………… ……………..…………………………..….…………… 

Wettelijk gezag:  ☐ ja ☐ nee ☐ ja ☐ nee 

Ander adres dan 
leerling? 

☐ nee ☐ nee 

  ☐ ja, namelijk: 
……………..…………………………..….…………… 
 

☐ ja, namelijk: 
……………..…………………………..….…………… 
 

 ……………..…………………………..….…………… 

geheim: ☐ ja ☐ nee 

……………..…………………………..….…………… 

geheim: ☐ ja ☐ nee 

 

Noodnummers: 
 

Naam Telefoonnummer Omschrijving 

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

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

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

……………..…………………………..….……… …………………..….………… ……………..…………………………..….……… 
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Gezin: 
 

Eén oudergezin: ☐ ja ☐ nee 

Plaats van het kind in het gezin: ☐ 1e ☐ 2e ☐ 3e ☐ 4e ☐ 5e ☐ 6e, … kind 

Gezinssamenstelling:  Aantal jongens: …………………..….…………… 

 Aantal meisjes: …………………..….…………… 

Inwonende familieleden: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Overleden gezinsleden: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Gescheiden ouder sinds: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Andere gezinsomstandigheden: ……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Er wordt thuis ook een andere taal 
gesproken dan Nederlands, namelijk: 

……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

Nederlands wordt als tweede taal 
gesproken, omdat: 

……………..……………..….…………… ☐ n.v.t. 

 
 

Toestemming verwerking leerlinggegevens: 
 

Ja, ik geef de School met de Bijbel te Benthuizen toestemming om de volgende persoonsgegevens 
van de hierbij aangemelde leerling te verwerken, zolang mijn kind is ingeschreven (aankruisen 
waarvoor u toestemming geeft): 
 
Voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van school: 

☐ (pas)foto’s in de schoolgids en overige papieren brochures 

☐ (pas)foto’s op de website en in voorkomende gevallen in de regionale krant 

☐ filmbeelden op het door school gebruikte media-kanaal, waar alleen andere 
ouder(s)/verzorger(s) van de school via een door school gestuurde link toegang tot hebben 

☐ filmbeelden op de door school gebruikte sociale media 

☐ filmbeelden op de website 
 
Voor het gebruik van digitale leermiddelen en digitale diensten*: 

☐ naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht 

☐ persoonsgebonden leerlingennummer 

☐ gegevens over leerjaar, groepsnaam of nummer 
 
Voor het opstellen van een klassenlijst en/of telefoonlijst: 

☐ naam, voornamen, telefoonnummers 

☐ adres postcode, woonplaats 

☐ e-mailadres 
 

☐  Ik heb kennisgenomen van het Privacyreglement (zie: www.mantum.nl) met informatie over mijn 
rechten ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens. 
 
*Gezien de richtlijnen zijn wij verplicht dit aan u te vragen. Echter, zonder uw toestemming kunnen 
wij geen onderwijs geven aan uw kind. 
 

http://www.mantum.nl/
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Identiteit 
 

De school met de Bijbel te Benthuizen is aangesloten bij Mantum onderwijs. De basis van het 
toelatingsbeleid wordt gevormd door de grondslag van Mantum onderwijs en van de aangesloten 
schoolvereniging te Benthuizen, weergegeven in de statuten van Mantum onderwijs en deze 
vereniging. 
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord naar de opvatting, vastgelegd 
in de Drie Formulieren van Enigheid. 
 
Ouders dienen deze grondslag te respecteren. Dit betekent dat de inhoud van de grondslag af kan 
wijken van uw persoonlijke overtuiging, maar dat u wel bereid bent de uit de grondslag 
voortvloeiende besluiten en gedragsregels na te komen.  
 
Wat betekent deze grondslag in de praktijk van onze school? 
- In het hele onderwijspakket klinkt de kern van de Bijbelse boodschap door. Christus en Zijn 
gerechtigheid langs de weg van het Woord en het geloof gewerkt door God de Heilige Geest; 
- Het onderwijs gaat uit van de Christelijke opvoeding thuis en ziet het als taak om daarop aanvullend 
bezig te zijn bij de ontwikkeling van het kind; 
- Het onderwijs is gericht op de scheppingsopdracht in de verhouding van het kind tot God, de naaste 
en de schepping; 
- Gerichte godsdienstige vorming van het kind vindt plaats door lessen Bijbelse Geschiedenis, het 
leren van Psalmen en gezangen, alsmede het behandelen van de Catechismus. 

 

Ondertekening: 
 
Ondergetekende(n) verklaren/verklaart door middel van ondertekening van dit formulier kennis te 
hebben genomen van de het hiervoor vermelde en in te stemmen met de grondslag van de school, 
alsmede met de uitwerking daarvan in de lespraktijk.  
 

 Verzorger 1: Verzorger 2: 

Naam: ……………..…………………………..….…………… ……………..…………………………..….…………… 

Datum: ……………..…………………………..….…………… ……………..…………………………..….…………… 

Handtekening:  
 
……………..…………………………..….…………… 

 
 
……………..…………………………..….…………… 

 

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


