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1212 BW Hilversum
t +31 (0)35 - 685 08 13
e administratie@hummelingschool.nl
w www.hummelingschool.nl
a

Inschrijfformulier
Opsturen naar: Peter Planciusplein 12, 1212 BW, Hilversum
* Let op, de items met een sterretje zijn verplichte gegevens. Zonder deze kunnen we uw kind niet inschrijven.
Bij het verwerken van de gegevens uit dit formulier houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Gegevens kind
Achternaam*

Telefoonnummer*

Voornamen*

Extra tel.nr. voor nood*

Roepnaam

E-mail adres

Geboortedatum*
Geboorteplaats*

Van

Geboorteland*

Huisarts (naam)*

Nationaliteit*

Adres huisarts*

Geloofsovertuiging

Telefoon huisarts

Geslacht*

Sofinummer*

Adres*

Ziektekostenverzekeraar

Postcode*

Gewicht

Woonplaats*

(later in te vullen door school)

Gegevens ouders/verzorgers
Gegevens ouder / verzorger 1 (eerst verantwoordelijke)
Voorletters*

Nationaliteit*

Roepnaam*

Geloofsovertuiging

Achternaam*

Beroep*

Burgerlijke staat

Telefoonnummer werk

Geboortedatum*

Mobiel nummer*

Geboorteland

E-mailadres*

Geboortestad**

Relatie tot kind*: vader/moeder/voogd/anders

** Indien u niet in Nederland geboren bent is het inleveren van een kopie van uw paspoort verplicht

Gegevens ouders/verzorgers
Gegevens ouder / verzorger 2
Voorletters*

Nationaliteit*

Roepnaam*

Geloofsovertuiging

Achternaam*

Beroep*

Burgerlijke staat

Telefoonnummer werk

Geboortedatum*

Mobiel nummer*

Geboorteland

E-mailadres*

Geboortestad**

Relatie tot kind*: vader/moeder/voogd/anders

** Indien u niet in Nederland geboren bent is het inleveren van een kopie van uw paspoort verplicht

Alleen invullen indien afwijkend van adres kind*
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
Is sprake van een eenoudergezin*	     

Ja

Nee

(indien ‘ja’, alleen ouder/verzorger 1 vult verder de gegevens in)

Gegevens opleiding ouder
Opleiding gevolgd in Nederland  

*     Opleiding gevolgd in het buitenland  

*

•	Heeft u een opleiding gevolgd in Nederland dan kunt u dit hieronder aangeven door het aankruisen van één of meerdere mogelijkheden.
•	Heeft u een opleiding gevolgd in het buitenland en is deze vergelijkbaar met een Nederlandse opleiding dan kunt u dit hieronder aankruisen.
•	Is uw buitenlandse opleiding niet te vergelijken met een Nederlandse opleiding vul dan bijlage 1 in.

Gegevens ouder/verzorger 1*
S.v.p. de gevolgde opleiding aangeven. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:
Categorie
1

• (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
• (v)so-zmlk

2

• a
 mbachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito
(individueel) lager beroepsonderwijs (las, lts, leao, lmo, lhno, lno, etc.), (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs
(zoals: vbo-administratie, leerbewerking, verkooptechniek, bouwtechniek, landbouw, etc.)
• niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo

3

• meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo
• mbo, hbo, wo-opleiding

anders, nl.

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens
kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger in blokletters (1)*

Datum
Handtekening

Gegevens ouder/verzorger 2*
S.v.p. de gevolgde opleiding aangeven. Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk:
Categorie
1

• (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
• (v)so-zmlk

2

• a
 mbachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, ito
(individueel) lager beroepsonderwijs (las, lts, leao, lmo, lhno, lno, etc.), (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs
(zoals: vbo-administratie, leerbewerking, verkooptechniek, bouwtechniek, landbouw, etc.)
• niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo

3

• meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo
• mbo, hbo, wo-opleiding

anders, nl.

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens
kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger in blokletters (2)*

Datum
Handtekening

Broertje / zusje*
1

Naam

Geboortedatum

2

Naam

Geboortedatum

3

Naam

Geboortedatum

Schoolloopbaan van uw kind*
PSZ/ KDV

Plaats

Adres

Telefoonnummer

Vorige school

Woonplaats

Adres

Telefoonnummer

Postcode

Uit groep

Welke groepen heeft uw kind doorlopen?
Wanneer zal de 1e dag op de Hummelingschool zijn?

Schoolloopbaan van uw kind*
Heeft uw kind allergieën?  

Ja  

Nee

Zo ja, welke?
Volgt uw kind een dieet of mag het bepaalde voedingsmiddelen niet hebben?  

Ja	  

Nee

Zo ja, welke?
Wat zijn de gevolgen als uw kind in aanraking komt met één van bovengenoemde middelen?

Andere bijzonderheden

Ik geef wel/ geen toestemming voor de verspreiding van foto’s en telefoonnummers in de klas van mijn kind**.
Ik geef wel/ geen toestemming voor plaatsing van foto’s van mijn kind op de openbare website en de nieuwsbrief van
de Hummelingschool**.
Ik geef wel/ geen toestemming voor de verspreiding van korte filmpjes op de website van de Hummelingschool**.
** Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Naam
Datum

Handtekening

Bijlage 1
Alleen invullen indien u een opleiding in het buitenland hebt gevolgd en de opleiding niet te vergelijken is met de eerder
genoemde opleidingen behorend bij de 3 categorieën.

Gegevens ouder/verzorger(1)*
Gevolgde opleiding in het buitenland:
a

de geboortedatum van de ouder (maand + geboortejaar)

b land waarin de opleiding is gevolgd
c

naam van de opleiding

d het type onderwijs dat is gevolgd (basisonderwijs, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs)
e

duur van de opleiding in aantal leerjaren/klassen

f

laatste jaar (jaartal) waarin onderwijs is gevolgd

g het totaal aantal jaren onderwijs dat de ouder heeft gevolgd vanaf het 6e levensjaar

Gegevens ouder/verzorger(2)*
Gevolgde opleiding in het buitenland:
a

de geboortedatum van de ouder (maand + geboortejaar)

b land waarin de opleiding is gevolgd
c

naam van de opleiding

d het type onderwijs dat is gevolgd (basisonderwijs, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs)
e

duur van de opleiding in aantal leerjaren/klassen

f

laatste jaar (jaartal) waarin onderwijs is gevolgd

g het totaal aantal jaren onderwijs dat de ouder heeft gevolgd vanaf het 6e levensjaar

Voor overige vragen over buitenlandse diploma’s en opleidingen kunt u contact opnemen met het IcDW van maandag t/m
vrijdag van 9.00 - 12.30 uur via telefoonnummer 079 321 79 30, of via e-mail: info@idw.nl
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Convenant inzet ouders
U bent van plan uw kind aan te melden bij de C. Hummelingschool voor SBO. Met kinderen die in aanmerking komen voor
een plaats op onze school is vaak veel aan de hand: er zijn dikwijls zorgen op diverse terreinen van de ontwikkeling (leren,
motoriek, spreken, gedrag).
Wij zien het als school als onze missie om onze leerlingen zo ver mogelijk vooruit te helpen, niet alleen wat betreft het
leren van lezen, rekenen en taal, maar ook in hun sociale redzaamheid en zelfvertrouwen. In de schoolgids staat uitgebreid
beschreven op welke manier wij daar als school aan werken. Als ouders kunt u ons hierop aanspreken en afrekenen.
Onze leerlingen zo ver mogelijk vooruit helpen: dat gaat ons alleen lukken als wij daarbij goed kunnen samenwerken met
u als ouders.
De verwachtingen die wij hebben over het aandeel van ouders in deze samenwerking leggen wij nu vast aan u voor:
•	U zorgt ervoor dat uw kind op tijd op school is. Alleen bij hoge uitzondering en om een geldige reden vraagt u verlof
aan om school te mogen verzuimen. Als uw kind ziek is, meldt u dit telefonisch voor het begin van de schooldag.
•	Op schooldagen houdt u er met de overige activiteiten rekening mee dat uw kind de volgende dag weer uitgerust aan
de schooldag kan beginnen.
•	U zorgt ervoor aanwezig te zijn bij rapportbesprekingen en informatieavonden: zo blijft u goed op de hoogte van de
prestaties en resultaten van uw kind. Als het om een of andere reden noodzakelijk is om frequenter te overleggen met
medewerkers van de school, dan maakt u daar tijd voor vrij.
•

Beleidsbeslissingen over kinderen worden genomen door de Commissie van Begeleiding, bestaande uit:
– Petra Disse, directeur
– Annemarie de Haan, schoolmaatschappelijk werker
– Mona Habibuw, jeugdarts
– Patricia Brand en Anne van den Berg, intern begeleider

U werkt eraan mee als u wordt opgeroepen door deze medewerkers voor een gesprek of onderzoek.
•	Als uw kind op school deelneemt aan een therapie of training en daarvoor oefeningen mee naar huis krijgt, zorgt u
ervoor dat u daar samen met uw kind goed aan werkt.
•	Als uw kind buiten de school therapie volgt, kan het belangrijk zijn dat de aanpak op school daarop wordt afgestemd.
Dat kan alleen als er een goed overleg is tussen de ouders, de hulpverleners en de school. U bent bereid in dit overleg
te investeren.
Als u daadwerkelijk besluit uw kind bij onze school aan te melden, zullen wij u vragen dit convenant te ondertekenen.

Naam
Datum

Handtekening
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Gegevens ouders/verzorgers
Ondergetekende(n)
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

geven toestemming aan de C.Hummelingschool om dossiergegevens
betreffende
geboren op
op te vragen bij de

Datum
Handtekening
ouder/voogd

(school)

