
INSCHRIJFFORMULIER  
NUTSBASISSCHOOL DIRK VAN VEEN 

Inschrijven op de Nutsbasisschool Dirk van Veen 

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden of inschrijven op onze school maakt u daarvoor 
eerst een afspraak voor een persoonlijke ontmoeting. Dat kan door aanmelden via onze 
website of het volgen van deze link: http://www.nbsdirkvanveen.nl/contact/aanmelden/ 

U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen op 085-3001222. 

Na aanmelding zoals hierboven beschreven, maakt (meestal) de locatieleider, Simone 
Hendrikx, een afspraak voor een kennismakingsgesprek en daarbij laten wij u graag de 
school  in bedrijf zien!  
Mocht u naar aanleiding van deze ontmoeting besluiten tot inschrijving, verzoeken wij u 
onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen en terug te bezorgen op school. 
Omdat wij formeel een handtekening behoeven van de officiële ouder(s)/verzorger(s), is het 
helaas niet mogelijk het formulier per mail te retourneren. 

Meer over de aanname en plaatsing hoort u tijdens het kennismakingsgesprek. 

We heten u van harte welkom. 

Team en management NBS Dirk van Veen 

Nutsbasisschool Dirk van Veen – Laan van Mecklenburg 30 – 4818 GD Breda- 085-3001222 
info@nbsdirkvanveen.nl                                                                                                   www.nbsdirkvanveen.nl 

http://www.nbsdirkvanveen.nl/contact/aanmelden/


INSCHRIJFFORMULIER 
NUTSBASISSCHOOL DIRK VAN VEEN 
Dit document digitaal invullen, printen, ondertekenen en terugsturen naar 
NBS Dirk van Veen          Laan van Mecklenburg 30            4818 GD BREDA 

Inschrijfcode:  deze code ontvangt u van de locatieleider bij het intakegesprek. 

Datum invullen/versturen: 

Personalia leerling  
Hier graag alle relevante informatie invullen over het kind dat 
u wilt inschrijven op onze school. Bij meer kinderen graag
voor ieder kind eigen formulier aanleveren.

Achternaam 
Voorvoegsel(s) 
Voorna(a)m(en) 
Roepnaam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burger Service Nummer 
Pers. polisnummer 
Verz. mij ziektekosten 
Gezindte 
Eerste nationaliteit 
Tweede nationaliteit 
Culturele achtergrond 
Land van herkomst 
Datum in Nederland 
Herkomstland vader 
Herkomstland moeder 
Mag op publicaties als 
de website/facebook 

Indien afkomstig van andere school 
Alleen invullen wanneer uw kind al op een andere basisschool 
was geplaatst. Indien in buitenland graag aanvullende info bij 
‘opmerkingen’ 

Naam school van herkomst 
Laatste groep/klas 
Plaats school van herkomst 
Telefoon school 
Naam contactpersoon 

Gezin 
Aantal kinderen gezin 
Plaats van kind in gezin 
Noodnummer en naam 

Personalia verzorger1 
Achternaam 
Voorvoegsel 
Roepnaam 
Voorletter(s) 
Aanhef 
Relatie tot kind 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Geboorteland 
Beroep 
Genoten opleiding 
Werkzaam  bij 
Telefoon mobiel 
Telefoon werk 
Burgerlijke staat 
Straat 
Huisnummer 
Postcode 
Plaats 
Telefoon thuis 
E-mail

Personalia verzorger2 
Achternaam 
Voorvoegsel 
Roepnaam 
Voorletter(s) 
Aanhef 
Relatie tot kind 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Geboorteland 
Beroep 
Genoten opleiding 
Werkzaam  bij 
Telefoon mobiel 
Telefoon werk 
Burgerlijke staat 
Straat 
Huisnummer 
Postcode 
Plaats 
Telefoon thuis 
E-mail
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aanvullende opmerkingen 

Ondertekening 
Het is voor ons heel belangrijk dat beide ouders deze inschrijving ondertekenen, indien beide ouders digitaal 
ondertekenen kunt u het document via onderstaande knop versturen.

Naam_______________________________       Naam _____________________________________ 

(Handtekening)    (handtekening) 
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Via deze knop kunt u dit formulier printen 
waarna u het kunt ondertekenen en 
terugsturen naar school.

Wanneer u een digitale handtekening aan dit 
document heeft toegevoegd kunt u het na volledige 
invulling ook versturen. U krijgt een 
ontvangstbevestiging.
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