
 

  

 
 

Leerling 
Naam:  .......................................................................................................................................................... 
Voornamen:  ..................................................................................................................  jongen/meisje 
Geboortedatum:  ................................................   Geboorteplaats:  ..................................................... 
Rijksregisternummer (op identiteitskaart/kidsID):  ........................................................................... 
Adres:  .......................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................... 
 

Ouders 
Naam van vader + beroep:  .................................................................................................................... 
E-mailadres vader:  .................................................................................................................................. 
Telefoonnummer:  Thuis:  ..........................................................   
 GSM vader:  ................................................  
Naam van moeder + beroep:  ................................................................................................................ 
E-mailadres moeder:  ............................................................................................................................... 
Telefoonnummer:  GSM moeder:  ............................................  
Gezinssituatie:    gehuwd/samenwonend 
   gescheiden  

Adres vader/moeder:  ............................................................................. 
 ...................................................................................................................... 

   eenoudergezin 
   nieuw samengesteld gezin 
   ander (pleeggezin/instelling) 
 

Schoolinfo vorig jaar 
Vorige school (benaming + gemeente):  ............................................................................................. 
Laatst gevolgd leerjaar:  ........  
 

Meldt zich aan voor 
  Eerste Leerjaar A: Klassieke Talen 
  Eerste Leerjaar A: STEM 
  Eerste Leerjaar A: Economie & organisatie 
  Eerste Leerjaar A met remediëring: STEM 
  Eerste Leerjaar A met remediëring: Economie & organisatie 
  Eerste Leerjaar B 
 

De school gebruikt de persoonlijke gegevens van de leerlingen uitsluitend om haar administratieve taken 
en verplichtingen te kunnen vervullen. De ouders hebben het recht deze gegevens in te kijken en als ze 
een fout vaststellen deze te laten verbeteren.  
Eind juni vragen we ook om het rapport, het getuigschrift  en de BaSO-fiche in te dienen. 

Indien de leerling(e) extra zorg behoeft, (bv. dyslexie, ADHD, epilepsie, …) kan dit besproken worden tijdens 
een bijkomend gesprek met de directeur of leerlingenbegeleider. U kan daarvoor een afspraak maken op 
het telefoonnummer 09 372 78 38. 

 
Datum:  .................................   Handtekening:  ....................................................  

INSCHRIJVINGSFORMULIER 1S TE  LEERJAAR 



 

 
 

 

 

Gegevens school of vestigingsplaats 
 
Naam: MIDDENSCHOOL SV 
 
 
Straat en nummer:  
Lt. Dobbelaerestraat 16 
 
 
Postnummer en gemeente: 
9930      LIEVEGEM 
 
 
Inschrijving voor het schooljaar 
2022 - 2023 
 
Inschrijving ……………………………………… 
 
 
 
 
 
Datum en uur van de inschrijving 
 
Datum: ……………………………………… 
 
Uur: ……………………………………………. 
 
 
 
 
 

Gegevens leerling 
 
Naam + voornaam: ………………………………………………………….. 
 
 
Geboortedatum: ………………………………………………………………… 
 
 
 
Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs 
(type 8 uitgezonderd): ja/nee 
 
 
Voorrangskenmerken leerling 
Broer-zus: ja/nee 
Kind personeel: ja/nee 
 

Status inschrijving 
 Gerealiseerd 
 Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde 
 Niet-gerealiseerd 
 
 

 
 Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. 
 
 
 Handtekening ouder 
 
 
……………………………………… 

DEEL II: LEERLINGENFICHE 


