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IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL

INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR: 20..….  -  20..…. GEBOORTEJAAR: …………

INSCHRIJVING VOOR  INSTAPDATUM : ………………….. LEERJAAR :        …………  

UUR :        …………  

ANDERSTALIGE NIEUWKOMER : JA / NEE

INSCHRIJVINGSVERSLAG BUITENGEWOON ONDERWIJS (TYPE 8 UITGEZONDERD) : JA / NEE

VOORRANGSKENMERKEN LEERLING : BROER-ZUS : JA / NEE KIND PERSONEEL : JA / NEE

STATUS INSCHRIJVING :    0 gerealiseerd  0 gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde  0 niet-gerealiseerd

NAAM: ……………………………...…...…………………….……………………………….

VOORNAAM: ……………………………...…...…………………….……………………………….

GESLACHT: 0 JONGEN 0  MEISJE

GEBOORTEPLAATS: ……………………………………..

GEBOORTEDATUM: …………………………………….. ……………………………..

RIJKSREGISTERNR.: ……………………………………..

STRAAT + NUMMER: ………………………………………………………………………………………….

POSTNR. + GEMEENTE: ………………………………………………………………………………………….

Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. 

De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 B.W., 374 B.W. en 

375 B.W., te handelen met de instemming van de andere ouder.

DATUM: ………………………………

HANDTEKENING OUDER:

DATUM + UUR VAN INSCHRIJVING :           ……/……/…...

LEERLINGENFICHE

NATIONALITEIT:

GEGEVENS LEERLING: IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS

GESUBSIDIEERDE VRIJE LAGERE SINT-LUCIASCHOOL

MOLENSTRAAT 7

2310 RIJKEVORSEL - TEL. 03 314 61 87



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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPREEKTAAL THUIS: * …………………....……………………….. …………………....………………………..

AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN: *………………… VOLGORDE VAN HET KIND: *………………..

NAMEN EN GEBOORTEDATUM VAN DE ANDERE KINDEREN: *

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

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

VERTROUWELIJKE INFORMATIE *

0 Ouders wensen, in het belang van de gepaste begeleiding van de leerling of het correct handelen bij noodsituaties, onderstaande

   vertrouwelijke informatie van hun kind mee te delen aan de school (o.a. gegevens betreffende gezondheid)

0 Ouders wensen geen vertrouwelijke informatie van hun kind mee te delen aan de school

GEZONDHEID *

WIE / WAAR BEREIKBAAR VOOR DRINGENDE ZAKEN (BIJVOORBEELD ZIEKTE) + TELEFOONNUMMER:

1)………………………….………………………………………………………………………………………………….

2)………………………….………………………………………………………………………………………………….

Indien u het opportuun acht, kan u ons de naam van de huisarts doorgeven.

Naam van huisarts: …………………………………………………………….

0 ik heb geen informatie te melden over de gezondheid

0 ik meld u het volgende over zijn/haar lichamelijke toestand of beperkingen:

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

STUDEREN EN SCHOOLSE EVOLUTIE *

0 Ik heb hierover geen noemenswaardige informatie te melden.

0 Ik meld u het volgende over de leergewoonten, gaven of beperkingen van mijn dochter of zoon:

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

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

INDIEN VAN TOEPASSING : GEGEVENS VORIGE SCHOOL *

NAAM : ………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES : ………………………………………………………………………………………………………………….

* NIET VERPLICHTE INFORMATIE

E-MAILADRES:

NAAM EN VOORNAAM:

GSMNR.:

VADER

GEZINSSITUATIE: IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS

NATIONALITEIT: *

BURGERLIJKE STAND: *

BEROEP: *

TELEFOON:

STRAAT + HUISNR.: *

POSTCODE + GEMEENTE: *

MOEDER



Molenstraat 7, 2310 Rijkevorsel        Tel.: 03/314.61.87 
e-mails: directie@sint-luciaschool.be    secretariaat@sint-luciaschool.be  
Schoolbestuur: OZCS Midden-Kempen,  Oude Molenstraat 11, 2390 Westmalle  Ondern.nr. 0865 396 287 

 
 

Toestemmingsformulier bij inschrijving 
 

 
 
Naam en voornaam van de leerling: _______________________________________________ 
 
 

 
 

Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw 
uitdrukkelijke toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens 
doen. 
Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke 
gegevensverwerkingen.  
Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen. 

 

 JA NEEN 

 Mogen er foto’s genomen worden van activiteiten, excursies, enz. waarop  

 uw kind geïdentificeerd kan worden en indien ja, waar mogen deze 
gepubliceerd worden? 

  

-  - Het publieke gedeelte van de schoolwebsite,  
-    nl. www.sint-luciaschool.be 
-  

  

-  - De sociale media van de school, nl. Sint-Luciaschool/Rijkevorsel 
   

-  - In persberichten, schoolkalender, wenskaarten 

  

 
Ondergetekende,  □ vader  □ moeder  □ andere ____________________ 
stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen.  
 
Datum: ____ / ____ / 20_____ 
 
Naam ouder: ___________________________________________________ 
 
Handtekening:  

mailto:directie@sint-luciaschool.be
mailto:secretariaat@sint-luciaschool.be






 

Wat we graag al van je weten! 
 

Mijn naam is ……………………………………………………………………………….……………….……… 

Ik ben jarig op …………………………………………………………………………….…………………. 

Ik woon in de ……………………………………………………………….…………………… (straat) 

 

Ik heb broers / zussen in de Sint-Luciaschool: 

O ja    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik kom naar school   

O te voet    langs de   O Molenstraat   O Banmolenweg 

O met de fiets 

O met de auto  langs de   O Molenstraat   O Banmolenweg 

O met de bus op  O maandag O dinsdag O woensdag O donderdag O vrijdag 

O met de Kinderclub op 

O maandag   O dinsdag   O woensdag   O donderdag   O vrijdag 

 

Ik ga naar huis   

O te voet    langs de   O Molenstraat    O Banmolenweg 

O met de fiets richting   O St-Lenaartsestwg O Korte Molenweg 

O met de auto  langs de   O Molenstraat    O Banmolenweg 

O met de bus op  O maandag O dinsdag O woensdag O donderdag O vrijdag 

O ik ga na school naar de Kinderclub op 

O maandag   O dinsdag   O woensdag   O donderdag   O vrijdag 
 

Ik blijf op school ineten op   O maandag   O dinsdag    O donderdag   O vrijdag 
 

Ik ben  O  rechtshandig   O  linkshandig ...................................………….........……………...........….......... 

Ik draag een bril.   O  ja   O  nee   .............................................……………………............…........... 

Ik mag alles eten en drinken. O  ja    

O  nee ............................................……………….......……………..................................... 

 

Ik ben al eens gaan zwemmen in het zwembad.   O  ja   O  nee 

Ik kan al zwemmen.   O  ja .......................................................................................  O  nee   

Ik heb een zwembrevet.  O  ja ......................................................…………………..............  O  nee 
 

 

 


