H.-Hartcollege Tervuren vzw
Lagere school
Albertlaan 44
1970 Wezembeek-Oppem
Tel: 02/767.11.85
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email: directiebs@hhc.world

Kleuterschool
Marcelisstraat 55
1970 Wezembeek-Oppem
Tel: 02/782.07.99
www.hhcbs.be

Beste Ouders,

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een
beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.
Hierbij vindt u de inschrijvingsbundel voor uw zoon/dochter.
Deze bundel (voor kleuter- en lagere school) bestaat uit :
1. Leerlingenfiche (p. 2-3)
2. Info leerlinggevens (p. 4-5-6)
3. Vragenlijst over de achtergrond van uw kind (p. 8-9) :
meer info hierover vindt u op de achterzijde van dit blad (p. 1)
4. We hebben een kopie van een identificatiebewijs van uw kind nodig.
U kan kiezen uit : identiteitskaart - paspoort - geboorteakte - …
5. Op onze website (www.hhcbs.be) kan u het volgende raadplegen :
a. De schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en info
b. Bijdrage- en onkostenregeling
c. Materialenlijst voor uw kind
d. Infobundel begin schooljaar met o.a. belangrijke data, verlofdagen,… (einde juni
beschikbaar voor het volgende schooljaar)
Mogen wij u vragen alle gegevens duidelijk in te vullen. De school respecteert de wet op de
privacy, alle verkregen informatie zal alleen voor intern gebruik verwerkt worden.
Wij danken u voor uw welwillende medewerking.

Directie en leerkrachten
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Geachte mevrouw, geachte heer,
Op vraag van de minister van onderwijs, vindt u bij deze inschrijvingsbundel een korte
vragenlijst over uw kinderen en het gezin waarin zij leven. Het duurt slechts een paar minuten
om ze in te vullen.
Waarom deze vragenlijst invullen?
Via deze vragenlijst wil het ministerie weten hoeveel kinderen thuis een andere taal spreken
dan het Nederlands. Ze willen ook het diploma van één van de ouders (in dit geval de moeder)
kennen. Deze gegevens gebruiken ze, samen met een hele reeks andere gegevens, om scholen
aangepaste financiële steun te geven. Dat is in het belang van elke school en elke leerling.
Aan wie en hoe bezorgt u deze vragenlijst?
Ik stel het op prijs dat u deze vragenlijst zo juist mogelijk invult en deze eventueel in een
gesloten enveloppe, zo vlug mogelijk aan de school terugbezorgt. Er wordt gezorgd voor de
vertrouwelijke verwerking van deze informatie.
Wie vult deze vragenlijst in?
U, als natuurlijke ouder of adoptieouder vult deze vragenlijst in. Ook wanneer u instaat voor
de feitelijke opvoeding van het kind (bv. grootouder), wordt u als vader of moeder aangezien.
Wanneer het kind in een instelling of in een pleeggezin woont, mag de pleegouder of het
hoofd van de instelling deze lijst invullen. De vragen gaan dan wel over de gezinssituatie van
het kind vóór het verblijf in het pleeggezin of de instelling.
U heeft meer dan één kind?
Wij vragen u om per kind een aparte vragenlijst in te vullen.
U spreekt niet zo goed Nederlands?
Er zijn bij mij vertalingen van de vragenlijst beschikbaar als hulpmiddel. Ik verwacht echter
enkel de Nederlandstalige vragenlijst ingevuld terug.
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om mij te contacteren.
Pascale Verzeele, directeur basisschool
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Gegevens leerling
Naam en voornaam : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Straat, huisnummer : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Postnummer, gemeente : …………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon : ……………………………………………………………………………….……….…… Geslacht : jongen - meisje
Geboorteplaats en -datum : ………………………………………………………………………………………………………….….
Nationaliteit : …………………………………………… Rijksregisternummer : ……………………..……………..……….…

Gegevens bestemd voor de schooladministratie - door de school in te vullen
Kleuterschool : Onthaal - 1K … - 2K … - 3K … (*)

Instapdatum : …..… - …….. 20 ….…

Lagere school : 1 … - 2 … - 3 … - 4 … - 5 … - 6 … (*)

Inschrijvingsnummer : K - L ……..

(*) omkringen wat van toepassing is

Stamboeknummer : ………………….

Inschrijving voor het schooljaar - door de school in te vullen
2018 - 2019
Inschrijving voor het geboortejaar/leerjaar
Geboortejaar : ……………………….
Leerjaar:

………………………..

Datum en uur van inschrijving
Datum : …………………………….
Uur :

…………………………….

Voorrangskenmerken leerling
Is er reeds een broer/zus op de basisschool ingeschreven?

ja / nee

Is het een kind van een personeelslid van de school?

ja / nee

Is het kind een anderstalige nieuwkomer?

ja / nee
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Heeft het kind een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs?

ja / nee

Zo ja, wat zijn de redenen om voor inschrijving in een gewone basisschool te kiezen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam en adres van de vorige school :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Familiale gegevens
Vader :

Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum vader : ……………………………………………………
Beroep : ……………………………………………………. GSM ……………………………………………………………
Nationaliteit : …………………………………… E-mail : ……………………………………………………………….

Moeder : Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum moeder : …………………………………………………
Beroep : ……………………………………………………. GSM ……………………………………………………………
Nationaliteit : …………………………………… E-Mail : ……………………………………………………………….
Burgerlijke staat : ongehuwd - gehuwd - wettelijk samenwonend - gescheiden - feitelijk gescheiden weduwe/weduwnaar.
Broers/zussen (naam en geboortedatum) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wie te verwittigen bij dringende gevallen? Telefoon, naam en hoedanigheid :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Status inschrijving




(deze gegevens vult de school zelf in)

Gerealiseerd
Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde
Niet-gerealiseerd

Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Ondergetekende bevestigt bovendien dat bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld zijn.
Handtekening ouder
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INFO LEERLINGGEGEVENS
1. Persoonlijke gegevens
Spreektaal thuis : ……………………………………………………..……


Met mama : ………………………………………………………



Met papa : ………………………………………………………

Linkshandig - rechtshandig
Gedoopt : ja – neen
Draagt bril : ja – neen
Welke taal/talen spreekt en begrijpt je kind?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
In welke taal kan het zich uiten? Hoe vlot gaat dit?
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

2. Praktische informatie
Hoe komt je kind naar school? (omkring hieronder)
Wordt gebracht - wordt afgehaald - komt met de fiets - komt met de pendelbus komt met de lijnbus - komt met de schoolbus (rijdt enkel op grondgebied van Wezembeek-Oppem) ………………………………………………..………………….
Blijft je kind in de naschoolse opvang? ja - neen
Welke dagen? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op de website van de school verschijnen regelmatig foto’s van de kinderen (uitstappen, activiteiten,…).
De foto’s die we hier plaatsen zijn groepsfoto’s (geen individuele foto’s van de kinderen).
Bent u ermee akkoord dat er foto’s van uw kind op de website geplaatst worden? ja - neen
Begin schooljaar worden er per klas adreslijsten met telefoonnummer en e-mail van de leerlingen opgemaakt.
Deze worden enkel gebruikt voor schooleigen administratie en worden zonder toestemming van de ouders niet
doorgegeven aan derden.
Bent u ermee akkoord dat het adres en telefoonnummer van uw kind wordt doorgegeven aan klasgenoten
(bv. voor verjaardagsfeestjes, uitstappen,…)? ja - neen
Bent u ermee akkoord dat uw mailadres wordt doorgegeven aan klasgenoten? ja - neen

3. Vragen rond communicatie (indien de ouders gescheiden zijn)


Door wie wordt het ouderlijk gezag uitgevoerd?
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………



Hoe is de verblijfsregeling opgesteld (kan u ons hiervan een kopie bezorgen)?
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
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Adres van beide ouders (indien gescheiden) :


Vader :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………



Moeder : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

4. Vragen rond verzorging en therapie
Heeft je kind een vorm van allergie? ja / neen
Zo ja, welke? …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Mag je kind bepaalde voedingswaren niet eten?
Zo ja, welke? ………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………
Heeft je kind medische verzorging nodig? Welke? Wat verwacht je van de school?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Naam en adres van de huisdokter van uw kind :
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….

5. Vragen rond onderwijs
Heeft uw kind een verslag/diagnose (ADHD,…)? ja / neen
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
Zo ja, kan u het verslag en/of attest zo snel mogelijk aan onze school bezorgen? ja / neen
Met welke vorige scho(o)l(en) mogen we contact opnemen en gegevens opvragen?
Naam en adres :
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
Wat zijn de interesses van je kind?
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Met welke aanpak is je kind het best gebaat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Welke speciale ondersteuning kreeg of krijgt je kind (GON, revalidatie, kine, logo,…)
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
Kan/wil je ons de onderzoeksgegevens bezorgen? Ja / neen
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Krijgt/kreeg je kind extra ondersteuning voor :
- taal : ja / neen
- wiskunde : ja / neen
- motoriek : ja / neen
Kan je kind zelfstandig een taak uitvoeren? Doet hij dit op dezelfde wijze als zijn leeftijdsgenoten? (tempo,
taakspanning, concentratie,…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
Welke hulp/hulpmiddelen heeft het hierbij nodig?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

6. Vragen rond functioneren en sociaal gedrag
Kan je kind autonoom functioneren? (trap opgaan, toilet, omkleden…)
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
Welke hulp(middelen) heeft het daarbij nodig?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hoe functioneert je kind in groep?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hoe gedraagt je kind zich sociaal?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hoe speelt je kind?
alleen

 naast elkaar spelen

 samen spelen

 kijken naar

Hoe gaat je kind om met stress, ruzie, faalangst, pestgedrag?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Vragenlijst over de achtergrond
van uw kind
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Gesubsidieerde Vrije Basisschool (H.-Hartcollege)
Albertlaan 44
1970 Wezembeek-Oppem

AGODI-01-070718

Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en het 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 maar 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 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,
HSTL, 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.
Veelgestelde vragen vinden een antwoord op
www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging
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