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Inschrijfformulier obs ‘t Tweespan 

Obs ’t Tweespan 

Dorsvloer 1 

9205 BN Drachten 

Tel: 0512532500 

www.detweespan.nl 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven 

zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden 
vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 

 
 

Naam school:   OBS ‘t Tweespan 
Adres:    Dorsvloer 1, 9205 BN Drachten 
Telefoonnummer:   0512- 532500 
Emailadres:   d.hobma@opo-furore.nl 
 
Datum inschrijving:    Groep:  
 
Gegevens leerling: 
 

Achternaam:  ................................................................................................  
Voornamen:  ................................................................................................  
Roepnaam:  ................................................................................................  
Geboortedatum: ......................................Geboorteplaats:................................  
BSN:   ………………………………………........ 
Adres:   ................................................................................................  
Postcode:   ......................................Woonplaats: .....................................  
Telefoonnummer:  ......................................Geheim ja/nee  
Nationaliteit:   ......................................Geboorteland:...................................  
Kerk.gezindte: ................................................................................................  
Geslacht: M/V ……………..……………Verzekeringsnummer........................  
 
 
Gegevens ouders:  

Achternaam en voorletters ouder [1]:  indien van toepassing ook meisjesnaam vermelden.  

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

Ouder/verzorger/voogd  [doorhalen wat niet van toepassing is]  

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

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

Geslacht: M / V      BSN:............................................  

Adres:  .........................................................................................................  

Postcode/Woonplaats:..........................................................................................  

Telefoonnummer:..............................................Mobielnr:.....................................  

Nationaliteit:......................................................Geboorteland: .............................  

Burgerlijkestaat:....................................................................................................  

Emailadres:……………………………………………………………………………..  
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Naam hoogst genoten onderwijs/ diploma: ………………………………………...  
Diploma behaald : Ja / Nee  
Indien nee: Aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding: ……  
Naam school waar het diploma is gehaald:……………………………………...…..  
Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald:………………………………  
Jaar waarin het diploma is gehaald:…………………………………...…………………..  
Beroep: .........................................................................................................................  
 
 
Achternaam en voorletters ouder [2]:  indien van toepassing ook meisjesnaam vermelden.   

.................................................................................................................  
Ouder/verzorger/voogd  [doorhalen wat niet van toepassing is]  
Geboortedatum:  ………………….………………………………………………  
Geboorteplaats:  ………………….………………………………………………  
Geslacht: M / V    BSN:........................................................................  
Adres:  ….............................................................................................................  
Postcode/Woonplaats:..................................................................................................  
Telefoonnummer:...........................Mobielnr. ...............................................................  
Nationaliteit:......................................Geboorteland: ....................................................  
Burgerlijkestaat:............................................................................................................  
Emailadres:…………………………………………………………………………………...  
Naam hoogst genoten onderwijs/ diploma: ………………………………………………  
Diploma behaald : Ja / Nee  
Indien nee: Aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding: …………  
Naam school waar het diploma is gehaald:……………………………………………….  
Plaats / land van de school waar het diploma is gehaald:………………………………  
Jaar waarin het diploma is gehaald:……………………………………………………….  
Beroep: .........................................................................................................................  
 
Gezinssamenstelling:  
Gezinssamenstelling: .............. Jongens .............. Meisjes  
Eenoudergezin: ja/nee [doorhalen wat niet van toepassing is]  
Opmerkingen: 
......................................................................................................................................  
Indien ouders gescheiden, kind toegewezen aan: .......................................................  
 
Gegevens vorige school:  
Naam school/ PSZ: ...........................................Laatste groep: .................................  
Adres / Plaats: ............................................................................................................  
Telefoonnummer:...............................................E-mailadres: ....................................  
 
Overige gegevens:  
Adres(sen) bij afwezigheid:.......................................................................................  
Telefoonnummer(s):..................................................................................................  
Huisarts: ................................ Tel: ...........................................................................  
Tandarts: ............................... Tel: ...........................................................................  
Spreektaal thuis: ................... Gezindte:……………………………………………….   
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Medische bijzonderheden (zindelijk, (voedsel)allergie, medicijngebruik, chronische 
aandoening, slaapproblemen): .............................................................................  
…………………………………………………………………………………………….  
 
 
Waren er problemen tijdens de zwangerschap en rond de geboorte?  
...............................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………….  
 
Is het bekend of er in de familie dyslexie en / of ernstige spellingsproblemen,  
dyscalculie of hoogbegaafdheid voorkomen?  
........................................................................................................................................ 
 
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de gezinssituatie?  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
 
Als ouder[s] / voogd[en] geven wij / geef ik de school toestemming :  
o voor het maken van video-opnames in de groep  
o voor het plaatsen van foto’s van mijn kind op de website van de school  
   op internet, in de schoolkrant  
o informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal / vorige school  

 Naam : 
………………………………………………………………………………………………  

 Adres : 
………………………………………………………………………………………………  
o de volgende instellingen [ bv. kinderdagverblijf, medisch kleuterdagverblijf,  
 
audiologisch centrum, bureau Jeugdzorg, CJG, VTO-team]  

 Naam : 
………………………………………………………………………………………………  

 Adres : 
………………………………………………………………………………………………  
o bij specialisten [bv. logopedist, fysiotherapeut, huisarts]  

 Naam : 
………………………………………………………………………………………………  

 Adres : 
………………………………………………………………………………………………  
 
Aanvullende informatie:  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
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Dit formulier moet ondertekend worden door beide ouders/verzorgers. Wat als u 
gescheiden bent? 

• Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. 

• In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. 
 
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dat hun kind 
niet staat ingeschreven bij een andere school en gaat ermee akkoord dat de 
opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd door de departementale 
Auditdienst en de IB-groep.** 
 
Plaats: ....................................................................................  
Datum: ..................................................................................  
Handtekening ouders:     Handtekening directie:  
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Zorgplicht. 
Na de inwerkingtreding van de wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft de school  zorgplicht 
voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen ervoor moeten 
zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, een passende 
onderwijsplek geboden wordt. Ook wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. 
Mocht de school de leerling niet voldoende kunnen ondersteunen, dan is het de plicht van de school 
om samen met de ouders een andere basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoeften van 
de leerling voldoet.  
 
Informatieplicht. 
Om te kunnen voldoen aan deze zorgplicht hebben ouders een informatieplicht. Dit betekent dat u als 
ouders de school moet informeren over alle relevante zaken die de ondersteuning van uw kind 
betreffen.  
 
Schriftelijk aanmelden. 
Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Dan is dat mogelijk vanaf de dag dat uw kind drie jaar is. De 
inschrijving moet schriftelijk en op tijd bij ons binnen zijn: uiterlijk 10 weken voordat uw kind start op 
school. Hebt u uw kind bij meerdere scholen ingeschreven? Vermeld dit dan altijd op het 
inschrijfformulier, samen met de naam van de andere school / scholen waar u uw kind heeft 
ingeschreven. Binnen 6 weken na uw schriftelijke inschrijving neemt onze school een beslissing over 
de toelating van uw kind. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd.  
 
 
Extra ondersteuning. 
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u moeilijk is te beoordelen of uw kind extra ondersteuning 
nodig heeft. Wanneer u bijgaand inschrijfformulier heeft ingevuld, en wij zijn van mening dat er extra 
ondersteuning nodig is, dan bespreken wij dit zo spoedig mogelijk met u.  
Wanneer onze school een passend aanbod kan bieden wordt uw kind ingeschreven. Als dit niet zo is 
dan zijn wij er verantwoordelijk voor dat uw kind op een andere school een passende plek krijgt. 
Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.  
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TOESTEMMING OF JUIST GEEN TOESTEMMING 

SCHOOLJAAR 2020-2021 

In mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy in werking getreden. Wij vinden dat een goed iets en 

waren als school al heel terughoudend. Nu maken we natuurlijk nog steeds foto’s voor eigen gebruik, 

ouderavonden bijvoorbeeld. Voor ouders is het ook erg leuk om de groei van kinderen te kunnen 

volgen op school. 

Wij zijn als school heel voorzichtig zijn met foto’s en filmpjes van uw kinderen. U hebt dit al kunnen 

merken door onderstaande voorbeelden. 

• De kalender hebben we dit schooljaar niet gevuld met foto’s.  

• We plaatsten op facebook alleen groepen kinderen en het liefste op de rug. 

• We vragen aan kinderen of hun groepsfoto op facebook mag, anders maken we een nieuwe foto. (in de 

groepen 7 en 8 hebben de kinderen hierover al een eigen mening en die respecteren we) 

We hebben toch een aantal vragen en willen graag van elke leerling / elk gezin weten wat de ouders 

vinden 

  DE OUDERS 

             VAN: 

 Ik vind  
het 
goed 

Ik wil 
het 
niet 

Ik wil 
geïnformeerd 
worden 

Het maakt niet uit , ik ga 
ervan uit dat school 
hierin een juiste keuze 
maakt 

Plaatsen van groepen leerlingen 
op facebook                     

    

Plaatsen van groepen leerlingen 
op de site van school en of Furore 

    

Vinden het goed als de school 
een namenlijst met 
telefoonnummer en adres van de 
groep van hun kind verspreid. 

    

Ik vind het goed als een foto van 
mijn kind gebruikt wordt voor 
een krantenartikel 

    

Ik vind het goed als de school 
eens per jaar een foto cd maakt 
en deze rond laat gaan langs de 
kinderen van de eigen groep. 

    

 

De ouders van 

Datum: 

Handtekening:  
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