Een kind van
gescheiden ouders
inschrijven op school:
zo doe je dat.

AANDACHT VOOR KINDEREN VAN NIET-SAMENLEVENDE OUDERS IN HET INSCHRIJVINGSFORMULIER VAN DE SCHOOL

Inschrijvingsformulier

GEGEVENS VERSTREKT DOOR DE OUDER DIE HET KIND KOMT INSCHRIJVEN

1 OFFICIEEL VERBLIJFADRES VAN UW KIND
Adres:

Telefoonnummer:
E-mail:

2 GEGEVENS VAN DE ANDERE OUDER
Naam en voornaam:
Adres:

Telefoonnummer:
E-mail:

3 LEEFSITUATIE VAN UW KIND
Twee-ouder-gezin, één-ouder-gezin (ouders gescheiden, ouder overleden, bewust alleenstaand ouderschap,..),
nieuw samengesteld gezin, pleeggezin, ...
Indien jullie kind niet bij beide ouders woont, graag de gedetailleerde verblijfsregeling vermelden.

4 INDIEN U NIET SAMENWOONT MET DE VADER/MOEDER VAN UW KIND
Indien er geen verblijfsregeling is afgesproken, gaan wij er van uit dat jullie beiden jullie kind mogen komen afhalen na de lessen of als
het kind tijdens de schooluren ziek wordt. In het geval er een verblijfsregeling is, volgt de school de afspraken uit die verblijfsregeling.
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5 ANDEREN
Zijn er nog andere mensen die uw kind mogen afhalen na de lessen of als het tijdens de schooluren ziek wordt? Naam, contactgegevens en relatie met het kind vermelden. Eventueel ook de volgorde waarin deze mensen moeten gecontacteerd worden.
Naam en voornaam
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Telefoon thuis

GSM

Relatie met het kind

1
2
3
INFORMEREN
Wij informeren altijd gratis beide ouders over het schoolleven van uw kind (rapporten, info over activiteiten, oudercontact,
facturen,..). Hoe bereiken we jullie het best?
		
		

Via het netwerkplatform van de school

		

Via e-mail

		

Per post

7 ANDERE PARTNERS:
Naam van uw eventuele partner:
Uw eventuele partner mag:
		
		

informatie van de school krijgen over jullie kind: ja / nee

		

het oudercontact bijwonen: ja / nee

Naam van de eventuele partner van de andere ouder:
De eventuele nieuwe partner van de andere ouder mag:
		

informatie van de school krijgen over jullie kind: ja / nee

		

het oudercontact bijwonen: ja / nee

8 INDIEN U NOG KINDEREN OP ONZE SCHOOL HEEFT, NOTEER DAN HIER HUN NAAM EN KLAS
Naam en voornaam

Geboortedatum

Klas

1
2
3
4
5
De school houdt deze gegevens bij in het leerlingendossier.
Ik verbind er mij toe om de school te verwittigen indien bovenstaande gegevens wijzigen.
		

Plaats en datum:						

Naam en handtekening ouder:
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Standaardbrief
VOOR DE OUDER DIE NIET BIJ DE INSCHRIJVING AANWEZIG IS

Logo van de school

Beste ouder,

Op ................................ (datum) werd uw zoon/dochter ingeschreven op onze school.

Graag hadden wij ook van u de nodige inlichtingen ontvangen.
Wij willen u daarom vragen om het formulier in bijlage in te vullen en terug te bezorgen aan de school.

Onze school informeert steeds beide ouders over het schoolgebeuren van jullie kind.
Laat ons dus zeker weten op welke manier u informatie van ons wilt ontvangen.

Vriendelijke groeten,

Bijlage bij deze brief:
1. Inlichtingenformulier om in te vullen
2. Het ouderlijk gezag en de school - woordje uitleg voor ouders
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Inlichtingenformulier
GEGEVENS VERSTREKT DOOR DE OUDER DIE NIET BIJ DE INSCHRIJVING AANWEZIG IS

1 OFFICIEEL VERBLIJFADRES VAN UW KIND
Adres:

Telefoonnummer:
E-mail:

2 GEGEVENS VAN DE ANDERE OUDER
Naam en voornaam:
Adres:

Telefoonnummer:
E-mail:

3 LEEFSITUATIE VAN UW KIND
Twee-ouder-gezin, één-ouder-gezin (ouders gescheiden, ouder overleden, bewust alleenstaand ouderschap,..),
nieuw samengesteld gezin, pleeggezin, ...
Indien jullie kind niet bij beide ouders woont, graag de gedetailleerde verblijfsregeling vermelden.

4 INDIEN U NIET SAMENWOONT MET DE VADER/MOEDER VAN UW KIND
Indien er geen verblijfsregeling is afgesproken, gaan wij er van uit dat jullie beiden jullie kind mogen komen afhalen na de lessen of als
het kind tijdens de schooluren ziek wordt. In het geval er een verblijfsregeling is, volgt de school de afspraken uit die verblijfsregeling.
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5 ANDEREN
Zijn er nog andere mensen die uw kind mogen afhalen na de lessen of als het tijdens de schooluren ziek wordt? Naam, contactgegevens en relatie met het kind vermelden. Eventueel ook de volgorde waarin deze mensen moeten gecontacteerd worden.
Naam en voornaam

6

Telefoon thuis

GSM

Relatie met het kind

1
2
3
INFORMEREN
Wij informeren altijd gratis beide ouders over het schoolleven van uw kind (rapporten, info over activiteiten, oudercontact,
facturen,..). Hoe bereiken we jullie het best?
		
		

Via het netwerkplatform van de school

		

Via e-mail

		

Per post

7 ANDERE PARTNERS:
Naam van uw eventuele partner:
Uw eventuele partner mag:
		
		

informatie van de school krijgen over jullie kind: ja / nee

		

het oudercontact bijwonen: ja / nee

Naam van de eventuele partner van de andere ouder:
De eventuele nieuwe partner van de andere ouder mag:
		

informatie van de school krijgen over jullie kind: ja / nee

		

het oudercontact bijwonen: ja / nee

8 INDIEN U NOG KINDEREN OP ONZE SCHOOL HEEFT, NOTEER DAN HIER HUN NAAM EN KLAS
Naam en voornaam

Geboortedatum

Klas

1
2
3
4
5
De school houdt deze gegevens bij in het leerlingendossier.
Ik verbind er mij toe om de school te verwittigen indien bovenstaande gegevens wijzigen.
		

Plaats en datum:						

Naam en handtekening ouder:
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