
 

 
 
 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER STARTPUNT INTERNATIONAL 
 

 

achternaam leerling  

roepnaam leerling  

overige voornamen  

geslacht  

adres en postcode  

plaats  

telefoonnummer (nood)  

geboortedatum en geboorteplaats  

nationaliteit indien meerdere, alle omschrijven aub 

per wanneer in Nederland  

1-ouder-gezin ja  /  nee 

godsdienst/religie  

welke taal wordt thuis gesproken?  

peuterspeelzaal bezocht?  

welke en hoelang ?  

naam huisarts + adres  

gebruikt uw kind medicijnen?  

is uw kind allergisch? zo ja, waarvoor 

andere belangrijke medische info  

indien al schoolgaand, naam en 
adres huidige school  

 
 Uitwisseling anonieme toetsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet elk jaar onderzoek 
naar de ontwikkeling van leerlingen op basisscholen in Nederland. 
Hiervoor worden 2x per jaar de resultaten van taal- en rekentoetsen 
van onze leerlingen uitgewisseld met het CBS. Dit gebeurt volledig 
anoniem, zowel de namen van de leerlingen als de naam van onze 
school zijn onherkenbaar voor de onderzoekers. Mocht u bezwaar 
hebben tegen het anoniem gebruik van deze gegevens van uw kind, 
dan kunt u dit in het vakje hiernaast aangeven door het plaatsen 
van uw handtekening.    

 
Naam:____________________ 
geeft hierbij geen toestemming 
voor uitwisseling van de toets- 
gegevens van zijn/haar kind.  
 
Handtekening: 
 
 



 

Gegevens vader 
voornaam  
voorletters  
achternaam  
telefoonnummer  
email-adres  
geboortedatum  
geboorteplaats en land  
nationaliteit  
burgerlijke staat  
omschrijving beroep  
godsdienst/religie  
Adres    indien niet wonend bij lln  

datum + handtekening vader Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde gegevens juist 
zijn en dat de leerling, indien nog niet schoolgaand, niet staat 
ingeschreven bij een andere school. Mocht de leerling schoolgaand 
zijn, dan verklaart ondergetekende middels ondertekening akkoord te 
gaan met uitwisseling van leerling- en toetsgegevens tussen de 
huidige en nieuwe school via een OSO-dossier 
(OverstapServiceOnderwijs) 

 
Gegevens moeder 
voornaam  
voorletters  
Aachternaam  
telefoonnummer  
email-adres  
geboortedatum  
geboorteplaats en land  
nationaliteit  
burgerlijke staat  
omschrijving beroep  
godsdienst/religie  
Adres    indien niet wonend bij lln  

datum/handtekening moeder      
 
   
   
    

Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde gegevens juist 
zijn en dat de leerling, indien nog niet schoolgaand, niet staat 
ingeschreven bij een andere school. Mocht de leerling schoolgaand 
zijn, dan verklaart ondergetekende middels ondertekening akkoord te 
gaan met uitwisseling van leerling- en toetsgegevens tussen de 
huidige en nieuwe school via een OSO-dossier 
(OverstapServiceOnderwijs) 

Aanvullende vragen: doorstrepen wat niet van toepassing is 
1. Maakt u gebruik van e-mail?            ja  /  nee 
2. Bent u bekend met het gebruik van Social Schools?      ja  /  nee 

Dit is een communicatieplatform tussen school en ouder waar wij gebruik van maken. Mocht u hier niet 
bekend mee zijn, dan is informatie en uitleg op school beschikbaar.  


