
 

 

Stamboeknummer : ………………………………..         Instapdatum :         /             / 20 

 

              Klas  : ……………………………………………. 

Gegevens Kind : 
Rijksregisternummer : ……………………………………………..(zie ISI+-kaart/ identiteitskaart voor-en achterkant) 

( de wet van 8 december 1992 tot bescherming v/d persoonlijke levenssfeer zal correct nageleefd worden) 

 

Naam : ………………………………………………….. Voornaam ……………………………….Geslacht : meisje/jongen 

Nationaliteit : …………………….. Geboorteplaats + datum : …………………………………………………………………. 

Straat + nr. : ……………………………………………………………………….  Postnummer : …………………………….. 

Deelgemeente : ………………………………………………………  Fusiegemeente ………………………………………….. 

Telefoon : ……………………. GSM- nr. vader : ……………………...…… GSM- nr. moeder ……………………………… 

e-mail adres vader……………………………………………………………. thuistaal ……………………………………… 

e-mail adres moeder …………………………………………………………. 

Gegevens Ouders : 

Naam + Vn. vader : …………………………………………………… Beroep : ………………………………………… 

Rijksregisternummer vader: …..... . …...... . …..... - …………… . …….. 

Naam + Vn. moeder : …………………………………………………. Beroep : ………………………………………… 

Rijksregisternummer moeder: …..... . …...... . …..... - …………… . …….. 

Telefoon op het werk van vader : …………………………… Telefoon op het werk van moeder : ………………………… 

□  Ouders gehuwd / samenwonend / nieuw samengesteld gezin 

□  Ouders gescheiden 

Informatie tweede ouder : naam :……………………………………………………………………… 

    adres :……………………………………………………………………… 

    telefoon : ………………………………………………………………….. 

    e-mail adres : …………………………………………………………….. 

□  Kopie rapport, brieven, uitnodigingen, via e-mail adres tweede ouder   

□  Moeder/vader overleden 

Algemene inlichtingen : 

Eigen busvervoer : 1 – 2  - 3  -  4       :  Halte : ………………………………………………………………….. 

De Lijn : 118 - 142 – 144 - 160 - 162 - 164 -165- 502  : Halte  ……………………………………………………………….. 

Persoon tot wie de school zich mag wenden bij afwezigheid : Naam + Telefoon : …………………………………………. 

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

Vorige school : Naam : …………………………………………………………………………………………………………. 

    Straat + nr. : ………………………………………………………………………………………………….. 

    Postnummer / gemeente : ……………………………………………………………………………………. 

Waarom kies je voor onze school ? : ………………………………………………………………………………………….. 

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

er 

 

Gesubs. Vrije Basisschool Sint-Godelieve 

Schapenstraat 39 
1750 Sint-Martens-Lennik 
tel.: 02/532.14.53 

Lt. Jacopsstraat 43 
1750 Eizeringen 
tel: 02/582.47.64 

basisschool@sgi-lennik.be 
www.sgi-lennik.be 

 

 

 



 

Extra gegevens : 

1. Waar is uw kind goed in ?..................................................................................................................................................... ....... 

2. Zijn er leerproblemen ? Zo ja welke ? ………………………………………………………………………………………... 

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

3. Zijn er socio-emotionele problemen ? Zo ja welke ? ………………………………………………………………………… 

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

4. Zijn er motorische problemen ? Zo ja welke ? ……………………………………………………………………………….. 

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

5. Reeds gevolgde therapieën ? …………………………………………………………………………………………………... 

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

6. Is er een officieel attest/verslag of een vermoeden van een leer- of ontwikkelingsstoornis (dyslexie, ADHD, NLD,  

    dyscalculie, autisme…), gelieve dit te melden. ………………………………………………………………………………... 

De school heeft het recht om hierover bijkomende info te vragen aan de vorige school. 

 

Medische gegevens : 

Huisdokter : …………………………………………………… Telefoon : …………………………………………………. 

Zijn er medische aspecten waarmee we op school moeten rekening houden ? 

□  neen 

□  ja – welke ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

De ouder(s), voogd of leerplichtverantwoordelijke(n) ontvangen één exemplaar van het opvoedings- 

project en het schoolreglement op de eerste schooldag. 

Wet op de privacy : 

De school gebruikt de persoonlijke gegevens van de leerlingen uitsluitend om haar administratieve taken en verplichtingen te kunnen vervullen. De ouders en de meerderjarige 
leerlingen hebben het recht deze gegevens in te kijken en, als ze een fout vaststellen, te laten verbeteren. 

 

 

Datum  : ………./ …………../ 20              uur : ……………………………  en aanmeldingsnummer : ……………………... 

 

 

Handtekening vader      Naam en handtekening schoolverantwoordelijke 

 

 

 

 

Handtekening moeder 

 

 

 

 



 

 

 Vragenlijst over de 
achtergrond van uw kind 

      AGODI-01-070718 

  
Ministerie van Onderwijs en Vorming  
 
naam school: GVBS Sint-Godelieve 
straat en nummer: Schapenstraat 39 
postnummer en gemeente: 1750 Sint-Martens-Lennik 

 
 
 
 

  
Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en het gezin waarin zij leven. Deze gegevens 
zijn nodig om scholen aangepaste financiële middelen te geven in het belang van elke school en elke leerling 
en kunnen ook gebruikt worden in het kader van het inschrijvingsbeleid. Het beantwoorden daarvan vergt 
slechts een paar minuten van uw tijd, maar helpt ons en de scholen het onderwijs voor uw kinderen te 
verbeteren.  

Wie vult dit formulier in? 

We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind 
waarover de vragen gaan, het formulier invult.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Bezorg dit formulier aan de school waar het kind ingeschreven is. 

 

1 Vul de gegevens van het kind in. 

 voor- en familienaam        

 klas       

 

2 Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen. 
U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen. 

 
 Het kind spreekt met de moeder  meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is 

 
 Het kind spreekt met de vader meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of overleden is 

 
 Het kind spreekt met broers of zussen meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen of geen 
broers of zussen heeft 

 
 Het kind spreekt met vrienden meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik weet het niet  



 
 

 

 

3 Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder van het kind 
aan. 

  

  lager onderwijs niet afgewerkt. 

  lager onderwijs afgewerkt.  

Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking. 

  lager secundair onderwijs afgewerkt.  

Dit is  een diploma,  getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het 
gewoon of buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3)  of een getuigschrift van 
het deeltijds beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract VIZO/Syntra). 

  hoger secundair onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, 
BSO, A2, B2, HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair 
onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking. 

  hoger onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, 
gegradueerde, licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor. 

 

 
 
 
 

4 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 
 datum  (dag)     (maand)     (jaar)          

 
 voor- en familienaam        

 
 handtekening       

 
  

 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AGODI verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang van uw kind. Als u niet wilt 

dat we uw gegevens verwerken, kunt u dat melden door te mailen naar dpo.agodi@ond.vlaanderen.be. We 

kunnen u dan mogelijk de dienst die u vraagt, niet verstrekken. U kunt ook altijd mailen om te vragen welke 

persoonsgegevens we verwerken en u kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van 

uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als u vragen hebt 

over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen via het bovenvermelde e-

mailadres of telefoonnummer. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan 

kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van 

gegevensverwerking vindt u op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring. 

Veel gestelde vragen vinden een antwoord op 
http://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/FAQ_Leerlingkenmerken.pdf 

 

mailto:dpo.agodi@ond.vlaanderen.be
http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring
http://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/FAQ_Leerlingkenmerken.pdf


 

 

 

Gesubs. Vrije Basisschool Sint-Godelieve 

Schapenstraat 39 
1750 Sint-Martens-Lennik 
tel.: 02/532.14.53 
fax: 02/531.00.69 

Lt. Jacopsstraat 43 
1750 Eizeringen 
tel: 02/582.47.64 

basisschool@sgi-lennik.be 
www.sgi-lennik.be 

 

Leerlingenfiche 
Naam en voornaam leerling         …………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum                              …………………………………………………………………………………………… 

Straat en nummer                          …………………………………………………………………………………………… 

Postnummer en gemeente           …………………………………………………………………………………………... 

 

Inschrijving voor het schooljaar    20…….. –  20………. 

Vestigingsplaats                              ………………………………………………………………………………………….. 

 
Anderstalige nieuwkomer                         JA/NEE 
Gemotiveerd verslag                                  JA/NEE 
Verslag CLB (individueel aangepast         JA/NEE 
Curriculum BuBao) (*)             

 
Voorrangskenmerken leerling          Broer-zus              JA/NEE 
                                                                 Kind personeel    JA/NEE 
 
Inschrijving voor het geboortejaar/ leerjaar ……………………………………………………………………………………… 
 
Datum en uur van inschrijving             …………………………………………………om…………………………………….uur 
 
Status inschrijving 
 

О  Gerealiseerd 

О  Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde 

О  Niet gerealiseerd 
 
Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. 
 
Handtekening ouders 

 
 
(*) Indien er een verslag is en dit niet gemeld wordt, geldt dat de leerling ingeschreven is onder 
ontbindende voorwaarden. 

vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen – West-Brabant 
ondernemingsnummer: 421 912 980 

Paul Jansonstraat 57 – 1020 Brussel – tel.: 02/478.82.24 – fax: 02/478.74.79 

 


