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INSCHRIJVINGSGEGEVENS in te vullen door de school 

Lagere School College Essen 
Rouwmoer 7A, 2910 ESSEN 

Datum inschrijving:  

Uur inschrijving:  

Inschrijving voor schooljaar:  2020 - 2021 Inschrijving voor leerjaar: 1     2     3     4     5     6 

VOORRANGSKENMERKEN LEERLING 
Broer/zus: O ja  O nee Kind personeel: O ja  O nee 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
GEGEVENS LEERLING 

Familienaam:  Voornaam:  

  (ev. roepnaam)  

Geboortedatum:  Geboorteplaats:  

Rijksregisternummer: _  _  _  _  _  _   _  _  _  -  _  _  

Nationaliteit: Belg / Nederlander / … Geslacht: O man  O vrouw 

Straat + nummer:  

Postc. + gemeente:  

Anderstalige nieuwkomer:  O ja  O nee  

    

GEGEVENS OUDERS 

Gezinssituatie: 
O gehuwd / samenlevend  O nieuw samengesteld gezin 
O eenoudergezin / alleenstaand O ander (pleeggezin, instelling,…) 
O gescheiden 

Gegevens ouder 1 (vader) Gegevens ouder 2 (moeder) 

Naam:  Naam:  

Voornaam:  Voornaam:  

 Tel./GSM:   Tel./GSM:  

 Mailadres:   Mailadres:  

  Adres:  
 Adres (eventueel, indien 

verschillend van ouder 1)): 
 

Postc. + gemeente:  Postc. + gemeente:  

z.o.z. 
  



 

Lagere School College Essen www.lagercollegeessen.be 
Net dat ietsje meer in een unieke sfeer 03 667 33 65  

VORIGE SCHOOL (SCHOLEN) 

Schooljaar Klas + leerjaar (type BO) Naam + adres van de school 
Instellingsnummer 

van de school 

    

    

    

Verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs: O ja  O nee  

 
 
 
Ondergetekende(n), __________________________________________________,  

ouder(s) van __________________________________________________ gaat/gaan akkoord met het 

pedagogisch project en het schoolreglement van de Lagere School College Essen. 

 
Opgemaakt te Essen op ___/_____/20_____ 
 
(*) Handtekening ouder(s) 
 
 
 
 
 
(*) Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk 
Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 
 
 

WELKOM IN ONZE SCHOOL!  

  
 
(in te vullen door de school) 

STATUS INSCHRIJVING 
O gerealiseerd O gerealiseerd onder ontbindende voorwaarden O niet-gerealiseerd 

 



Vragenlijst over de achtergrond

van uw kind
AGODI-01-070718

Ministerie van Onderwijs en Vorming

naam school

straat en nummer

postnummer en gemeente

Lagere School College Essen

Rouwmoer 7A

2910 Essen

Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en gezin waarin zij leven. Omdat wij de 

leerlingen van het Vlaamse onderwijs beter willen leren kennen, zouden wij u graag een aantal vragen stellen. 

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 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 de vrienden meestal :

¨

¨

¨

Nederlands

Frans

een andere taal

¨ ik weet het niet
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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, 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!

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB van 13 februari 2001, 

hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De gegevens die u ons verstrekt, 

zullen nooit worden gebruikt voor acties naar individuele leerlingen en vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien hebt u 

te allen tijde het recht om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Hiervoor neemt u 

contact op met de school waar het kind is ingeschreven.
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