
De Griffioen (06IT)

Inschrijfformulier

PERSONALIA LEERLING

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Andere naam hanteren Ja / Nee

Zo ja, welke

Geslacht M / V

Geboortedatum (dd-mm-jj)

Geboorteplaats

Sofinummer/BSN*

Onderwijsnummer

Gezindte

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit

Culturele achtergrond (land)

Land van herkomst (tbv Cfi)

Datum in Nederland (dd-mm-jj)

Land van herkomst vader

Land van herkomst moeder

VVE deelname Ja / Nee

Naam VVE programma

Is ingeschreven geweest bij 

een andere school Ja / Nee

Indien afkomstig van andere school:

Naam school van herkomst

Plaats school van herkomst

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

HUISARTS EN MEDISCH GEZIN

Achternaam huisarts Aantal kinderen gezin

Adres Plaats van kind in gezin

Woonplaats Noodnummer

Verzekeringsm. ziektekosten Noodnummer naam

Polisnummer Eventuele opmerkingen

Medicijnen

Allergie

Producten die kind niet mag Zie ook ommezijde!

ALGEMENE TOELICHTING

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit
inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op De
Griffioen.

VERKLARING SCHOOL

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden
behandeld en zijn alleen ter inzage voor:

- de directie van de school en eventuele centrale directie;

- de inspectie van het basisonderwijs;

- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste
gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op
zijn kind betrekking heeft.

*TOELICHTING SOFINUMMER/BSN

Sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn
meestal dezelfde nummers. Het nummer van uw kind kunt u
op een aantal documenten vinden:

- het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind;

- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind;

- het geboortebewijs van uw kind;

- een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de
geboorte van uw kind heeft verstrekt.

Het is dus niet nodig een uittreksel uit de gemeentelijke
basisadministratie (GBA) aan te vragen. De zorgpas kan niet
gebruikt worden voor inschrijving van uw kind, want dit
document wordt niet door de overheid uitgegeven.

Let op: neem een document met het BSN-nummer mee of
voeg een kopie toe aan dit inschrijfformulier.

**TOELICHTING ONDERWIJSGEGEVENS

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd.

ParnasSys - Inschrijfformulier

lisette.kleemans
griffioen-inos



De Griffioen (06IT)

PERSONALIA VERZORGER 1 PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam Achternaam

Voorletters Voorletters

Geslacht M / V Geslacht M / V

Relatie tot kind vader / moeder / ... Relatie tot kind vader / moeder / ...

Geboortedatum Geboortedatum

Geboorteplaats Geboorteplaats

Beroep Beroep

Hoogst genoten opleiding Hoogst genoten opleiding

of diploma** of diploma**

Diploma behaald Ja / Nee Diploma behaald Ja / Nee

Indien nee, aantal jaren Indien nee, aantal jaren

onderwijs binnen opleiding onderwijs binnen opleiding

Naam van de school waar Naam van de school waar

diploma behaald is diploma behaald is

Jaar waarin diploma behaald is Jaar waarin diploma behaald is

Werkzaam bij bedrijf Werkzaam bij bedrijf

Telefoon werk Telefoon werk

Telefoon mobiel Telefoon mobiel

Burgerlijke staat Burgerlijke staat

Indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer Straat en huisnummer

Postcode Postcode

Plaats Plaats

Telefoon thuis Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim Ja / Nee Telefoon thuis geheim Ja / Nee

E-mail E-mail

In te vullen door de school: In te vullen door de school:

Opleidingscategorie weging O basisonderw. of (v)so-zmlk Opleidingscategorie weging O basisonderw. of (v)so-zmlk

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O overig vo en hoger O overig vo en hoger

ONDERTEKENING ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld Naar waarheid ingevuld 

Naam verzorger 1 Naam verzorger 2

Handtekening Handtekening

Datum Datum

ParnasSys - Inschrijfformulier



 
BIJLAGE INSCHRIJFFORMULIER 

 

Aanvullende informatie inschrijfformulier: 

Startdatum:  

o Wanneer kind 4 jaar wordt 

o Anders, nl ____________________________________________________ 

Indien afkomstig van andere school:  

Groepsverloop:  

 

Aanvullende verklaring ouder/ verzorger 

Hierbij verklaar ik (naam) ____________________________________________________ 

Ouder/ verzorger van (naam leerling) __________________________________________ 

 Dat, indien mijn kind als 4-jarige naar school komt, deze niet ingeschreven staat of heeft 

gestaan op een andere school; 

 Dat, indien mijn kind ouder is dan 4 jaar, de huidige school op de hoogte is van deze 

inschrijving; 

 Akkoord te gaan met het opvragen van informatie bij de vorige school/instelling (b.v. 

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf); 

 Akkoord te gaan relevante (onderzoeks-) gegevens ten behoeve van het onderwijs te 

overleggen aan school.  

 Akkoord te gaan met het door de school afnemen van toetsen die in het belang van mijn kind 

zijn (voor onderzoeken door externe deskundigen zal vooraf schriftelijke toestemming aan de 

ouders worden gevraagd); 

 Akkoord te gaan met de uitgangspunten van de school, inclusief de regels en activiteiten zoals 

die vermeld staan in de schoolgids; 

 Akkoord te gaan met het maken van foto’s of video-opnames ten dienste van het onderwijs; 

 Akkoord te gaan om foto’s die tijdens schoolactiviteiten gemaakt worden op de website van 

de school of in de nieuwsbrief te plaatsen; 

 Akkoord te gaan dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd; 

Dat ik er kennis van genomen heb, dat 

 Het zonder toestemming van de ouders niet toegestaan is, dat het bevoegd gezag gegevens 

uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan diegene die ingevolge de wet bevoegd 

zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 

Naar waarheid ingevuld 

Datum:______ -______-________ 

Handtekening ouder/verzorger  

________________________ 

 

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan het privacyprotocol van INOS. 

lisette.kleemans
logo
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Geachte ouder/verzorger, 
 
De leerkracht nodigt u na ± 6 weken onderwijs uit voor een intakegesprek waarbij de basiskenmerken van het 
leerlingvolgsysteem Kijk! worden besproken. Over een aantal vragen zult u niet lang hoeven nadenken. Wij kunnen ons 
echter wel voorstellen dat de persoonlijkheid van uw kind iets is om eens rustig bij stil te staan. Vandaar deze vragenlijst. 
Als er aanleiding toe is nodigt de leerkracht van uw kind u eerder uit voor een gesprek.   

 
Met vriendelijke groet, 
BS De Griffioen 

 

 

 

 

 

 

Roepnaam   ______________________________________________________________________________________ 

Tussenvoegsel   _____________________________________________________________________________________ 

Achternaam   _____________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum   _____________________________________________________________________________________  

 

 

 

1. GLOBALE INDRUK 

 

Geef in onderstaande lijst aan wat u in uw kind herkent. 

 

O spontaan     O zelfverzekerd     O aandacht vragend   

O opgewekt     O driftig   O somber 

O verlegen    O gespannen   O teruggetrokken  

O over actief    O jaloers   O angstig 

O passief    O rustig   O vrolijk 

O gehoorzaam 

 

Opmerkingen 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. MEDISCHE GEGEVENS 

 

Is er sprake van bijzondere ziekten/allergie waarvan de school moet weten?  

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Is het kind onder behandeling van specialist of therapeut? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zo ja, welke en waarvoor?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Aanvullende informatie  
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Zijn er problemen met horen?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zijn er problemen met zien?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Is er sprake van slaapproblemen?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Is het kind zindelijk?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Is er sprake van eetproblemen?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Is het kind snel vermoeid?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Komt dyslexie in uw familie voor? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. WELBEVINDEN 

 

Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:  

Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind) 

Soms (de uitspraak is soms van toepassing) 

Nee (de uitspraak past niet bij uw kind) 

 

Omcirkel de desbetreffende letter. 

 

Mijn kind: 

- heeft plezier in het leven  J  S  N  - helpt vaak andere kinderen J  S  N 

- is fit en gezond   J  S  N  - komt voor zichzelf op  J  S  N 

- neemt initiatieven   J  S  N  - vraagt hulp als dat nodig is J  S  N 

- speelt vaak met andere kd. J  S  N  - vertelt spontaan over  J  S  N 

- heeft vaak ruzie   J  S  N  - gebeurtenissen / activiteiten J  S  N  

 

Opmerkingen 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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4. BEZIGHEDEN 

 

Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:  

Vaak 

Weleens 

Nooit 

 

Omcirkel de desbetreffende letter. 

 

Mijn kind is veel bezig met: 

- rennen, fietsen, hollen  V  W  N  - gezelschapsspelletjes   V  W  N 

- televisie kijken   V  W  N  - liedjes zingen, muziek luisteren V  W  N  

- blokken, Lego, K’nex  V  W  N  - bekijken van een prentenboek  V  W  N 

- puzzelen, denkspelletjes V  W  N  - luisteren naar een verhaal  V  W  N  

- computerspelletjes  V  W  N  - zelf lezen    V  W  N 

- knippen, plakken, kleuren V  W  N  - …………………………………   V  W  N 

- fantasiespel, rollenspel V  W  N  - …………………………………   V  W  N 

 

Opmerkingen 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ONTWIKKELING 

 

Omcirkel de desbetreffende letter. 

 

Mijn kind: 

- spreekt in hele zinnen    J  S  N  - heeft een goed geheugen  J  S  N 

- spreekt duidelijk    J  S  N  - is ondernemend   J  S  N 

- kent de betekenis van woorden  J  S  N  - is nieuwsgierig   J  S  N 

- heeft interesse in letters en lezen  J  S  N  - stelt veel vragen   J  S  N 

- heeft interesse in hoeveelheden  J  S  N  - bedenkt ‘creatieve’ oplossingen J  S  N 

  en getallen 

 

Opmerkingen 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6. BETROKKENHEID: intensief met iets bezig zijn 

 

Omcirkel de desbetreffende letter. 

 

Mijn kind: 

- kan intensief met iets bezig zijn  J  S  N 

- werkt of speelt geconcentreerd  J  S  N 

- is snel ontmoedigd als iets niet lukt  J  S  N 

- verveelt zich gauw    J  S  N 

- maakt af waar hij/zij aan begon  J  S  N 

- __________________________   J  S  N 
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Opmerkingen 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Heeft uw kind de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf bezocht?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zo ja, hoe is dat verlopen?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. BEWEGEN 

 

Hoe is het grote bewegen van uw kind?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Valt uw kind regelmatig? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Stoot uw kind vaak iets om? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hoe is de schrijfmotoriek (groep 3-8)? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Opmerkingen 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

9. REDZAAMHEID (groep 1-2) 

 

Mijn kind:  

- kan zich zelf aankleden  J  S  N  - kan zelf schoenen aan en uittrekken J  S  N 

- kan zelfstandig binnen komen  J  S  N  - kan zelfstandig naar het toilet gaan J  S  N 

 

Opmerkingen 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Zijn er andere zaken, die niet vermeld zijn op dit formulier, in het belang van uw kind op school? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Heeft u nog vragen?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Onderstaande gegevens worden na afloop van het intakegesprek ingevuld. 

 

 

DATUM GESPREK ___________________________ 

 

AANWEZIGEN BIJ HET GESPREK  

 

______________________________    _____________________________    _________________________ 

 

 

HANDTEKENING:       HANDTEKENING LEERKRACHT: 

 



 

1 › 2 

KiVa 
www.kivaschool.nl/contact 
info@kivaschool.nl 
T: 050 363 9354 

 

Onderwerp: Toestemmingsformulier 
 

Hopelijk bent u het met ons eens dat dit een belangrijk onderzoek is, en wilt u uw 

medewerking verlenen aan het onderzoek. Als u het leuk vindt, kunt u zich ook aanmelden 

voor onze nieuwsbrief.  

 

Meer informatie 
Als u vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen, bij voorkeur per e-mail: 

info@kivaschool.nl. Daarnaast kunt u de leerkracht van uw kind(eren) vragen om meer 

informatie, maar er is ook veel informatie te vinden op www.kivaschool.nl. Op die website 

kunt u ook een speciale gids voor ouders vinden (www.kivaschool.nl/ouders).  

 
Met vriendelijke groet, 
Namens KiVa  
 
 
Prof. dr. R. Veenstra (Rijksuniversiteit Groningen) 
Drs. T. G. van der Zee (KiVa School) 

 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
   
De school van uw kind(eren) is een KiVa-school. KiVa is een programma dat scholen 
gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. Kinderen op KiVa-scholen 
vullen twee keer per jaar op school een vragenlijst in. Met deze informatie hebben wij 

meer inzicht gekregen in pesten op Nederlandse scholen. Toch zijn nog veel vragen 

waar we geen antwoord op hebben. Zo willen we onderzoeken of een fijnere sfeer in de 

klas ook leidt tot betere CITO-scores en of KiVa ook werkt voor kinderen met gedrags- 

en/of leerproblemen. Middels deze brief vragen wij u of we die informatie, welke al bij 

de school van uw kind bekend is, mogen opvragen bij de school van uw kind.  
 

Privacy 

De gegevens van alle kinderen die meewerken aan dit onderzoek worden strikt 

vertrouwelijk behandeld. Elk kind heeft een persoonlijk ID-nummer om anonimiteit te 

waarborgen. Na uw toestemming zullen de overige gegevens van de kinderen 

opgevraagd worden en vervolgens gekoppeld worden aan hun antwoorden bij de 

reguliere KiVa vragenlijst. Gegevens worden opgeslagen in een speciaal hiervoor 

ontwikkelde beveiligde elektronische omgeving waar alleen onderzoek medewerkers 

toegang toe hebben. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruik voor 

artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. In dergelijke publicaties kunnen individuele 

antwoorden niet herleid worden. 
 

Toestemming 

Middels deze brief vragen wij u om toestemming voor het opvragen van de gegevens 

van uw kind. Vanzelfsprekend zijn er geen consequenties als uw kind of u niet mee wil 

werken, deelname is geheel vrijwillig. Deelname aan het onderzoek draagt bij aan de 

wetenschappelijke kennis over de invloed van het klimaat in de klas op CITO-scores en 

veranderingen ervan over tijd, maar heeft geen direct voordeel voor u, uw kind of de 

school van uw kind. 

mailto:info@kivaschool.nl
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Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden en deze antwoordkaart teruggeven 
aan de leerkracht van uw kind? Deze moet terug zijn op school voor XXX. 
 

Deelname 
onderzoek 

 
Ik geef toestemming om de gegevens van de vragenlijst te gebruiken  
voor verder onderzoek 

○ Ja 

○ Nee 

   

   

Opvragen 
citoscores 

 
Ik geef toestemming voor het opvragen van de CITO-scores van mijn kind om te 
onderzoeken of KiVa ook leidt tot hogere CITO-scores 

○ Ja 

○ Nee 

   

   

Opvragen 
andere 

gegevens 

 
Ik vind het goed dat aanvullende gegevens (zoals informatie over eventuele gedrags- of 
leerproblemen) van mijn kind worden opgevraagd om te onderzoeken of KiVa voor 
iedereen werkt 

○ Ja 

○ Nee 

   

   

 ○ Ik vind het leuk om meer over KiVa te horen en ontvang graag een nieuwsbrief: 

  E-mail: 

  Extra e-mail:  

   

   

 Heeft u alle vragen waarmee u instemt of waarmee u niet instemt aangekruist? 
   

  Voornaam kind: 

  Achternaam kind: 

  School: 

  Klas: 

  Handtekening: 

   

 


	Standaard inschrijfformulier

