ADMINISTRATIEVE FICHE OOSTDUINKERKE LAGER ONDERWIJS
SCHOOLJAAR 2016-2017

GELIEVE ALLE VELDEN IN TE VULLEN AUB.
LEERLING
Naam……………………………………………Voornaam…………………….……………M/V
Straat + nummer …………………………………………………………………………………….
Postcode ……………… Gemeente….…………………………………………………………….
Nationaliteit ………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer (!)………………….……………………………………………………………
Geboorteplaats ……………………………………… Geboortedatum………………………
GSM nummer leerling ………………………………………………………………………………
Mailadres van de leerling …………………………………………………………………………
Naam en adres vorige school + gevolgde richting en jaar
……………………………………………………………………………………………………………
Alle mededelingen zullen u per mail toegestuurd worden. Indien u dit wenst, kan het
echter ook per SMS, fax of brief. Laat u dit wel hierbij weten.
BELANGRIJK :
De school maakt in de loop van het jaar foto's van de leerlingen tijdens verschillende
evenementen. Sommige ervan zouden we graag op onze schoolwebsite plaatsen.
Conform de privacywet hebben we hiervoor uw akkoord nodig.
O

JA, ik ga akkoord

O

NEEN, ik ga niét akkoord
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VERVOLG ADMINISTRATIEVE FICHE OOSTDUINKERKE LAGER ONDERWIJS
SCHOOLJAAR 2016-2017

Alle mededelingen zullen u per mail toegestuurd worden. Indien u dit wenst, kan het
echter ook per brief. Laat u dit wel hierbij weten.

OUDERS
Vader :
Naam…………………………………………..Voornaam…………………………………………
Straat + nr. ……………………………………………………………………………………………
Postcode ………… Gemeente ………………………………………………………………….
Geboortedatum………................ Rijksregisternummer…………………………………………
Telefoon bedrijf ……………………Telefoon privé ……………………………………………
Fax ………………………………………Gsm-nummer ……………………………………….…
E-mail ………………………………………………………... Beroep ……………………………
Moeder :
Naam……………………………………….. Voornaam……………………………………………
Straat + nr. ……………………………………………………………………………………………
Postcode …………… Gemeente ……………………………………………………………….
Geboortedatum ………………………Rijksregisternummer……………………………………
Telefoon bedrijf ………………………Telefoon privé …………………………………………
Fax ………………………………………Gsm-nummer …………………….……………………
E-mail ………………………………………………………… Beroep …………………………...

FACTURATIEADRES – facturen worden per mail verstuurd.
Naam………………………………..………Voornaam………………………………….…………
Straat + nr ………………………………………… Gemeente …………………………………
Emailadres ……………………………………………………………………………………………..
(gelieve een duidelijk mailadres te noteren die u regelmatig consulteert)

www.leerwijzer.be

2

INSCHRIJVINGSFORMULIER OOSTDUINKERKE LAGER ONDERWJS
SCHOOLJAAR 2016-2017
Ondergetekende……………………………………………………………………………………..
schrijft……………………………………………………………………………………………………
geboren op …………………………………… te …………………………………………………..

in voor het schooljaar 2016-2017 tot de volgende lessen :
O Lager onderwijs internaat
O Lager onderwijs externaat
Ik wens te betalen :
O Maandelijks bij het begin van elke maand
O Jaarlijks bij het begin van het schooljaar

Ik ,(naam aangegeven bij facturatieadres) bevestig de financiële
voorwaarden (pg. 14 en 15) te hebben ontvangen en ga er uitdrukkelijk mee
akkoord. Ik weet dat deze inschrijving pas definitief is na betaling van het
inschrijvingsgeld.
Datum , naam en handtekening voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”

Gelieve bij deze inschrijving te voegen:



de administratieve fiche volledig ingevuld.
de medische fiche volledig ingevuld.

Nota :
Het inschrijvingsformulier dient bij élk schooljaar ingediend te worden vóór de
aanvang van het schooljaar.
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MEDISCHE FICHE

Gelieve de medische info zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt
vertrouwelijk.
Naam:

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

Voornaam:

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

Geboortedatum:

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



Zijn er ziektes/bijzonderheden te melden?



Is uw kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of
andere stoffen?



Moet uw kind medicatie nemen? Welke? Dosering?

Bij verandering van deze gegevens vragen wij de school te verwittigen.

Om veiligheidsredenen moet alle medicatie aan de school worden bezorgd.
Leerlingen houden onder geen enkele voorwaarde hun medicatie zelf bij zich.
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