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INSCHRIJVINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2019 – 2020
Gegevens van de leerling

Volgnummer :

Naam :

Voornaam :

Geboorteplaats:

Geboortedatum :

Schrijft zich in voor:
Leerjaar : ………………………

Studierichting : …………………………………………………..

Nationaliteit:

Geslacht :

Belg / ………………………….

❑
❑

Rijksregisternummer :

Mannelijk
Vrouwelijk

Officieel adres – Straat en nummer:

Postcode:

Deelgemeente:

…………………………………………………………………...

……………

…………………
Hoofdgemeente:
…………………

Verblijfadres leerling / correspondentieadres (enkel invullen indien verschillend van
bovengenoemd officieel adres)
…………………………………………………………………………………………………………………

Familiale gegevens
Vader/voogd
Naam:

Nationaliteit:

GSM:

Thuistaal:

E-mailadres:

Beroep:

Moeder/voogd
Naam:

Nationaliteit:

GSM:

Thuistaal:

E-mailadres:

Beroep:

Gezinshoofd

Gezinssituatie
ouders:

❑
❑
❑

Gehuwd/samenwonend
Gescheiden
Niet-samenwonend

❑
❑
❑

Eénoudergezin
Ander
(pleeggezin/instelling/…)
Nieuw samengesteld gezin

Wil u ons bepaalde familiale omstandigheden melden (overlijden, echtscheiding, 2de
huwelijk…) ?
………………………………………………………………………………………………………………

Info over gezondheid en zorg

Wie is uw huisarts? …………………………………………………………..
tel: ………./………………………………….
Zijn er bepaalde medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de begeleiding
op school? (zicht, gehoor, medicatiegebruik, allergie, allergie voor bepaalde
medicatie, aanwijzingen voor de lessen lichamelijke opvoeding, …)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
U vindt het misschien belangrijk dat wij van sommige andere zaken op de hoogte zijn.
Wil u ze hieronder vermelden?
……………………………………………………………………………………………………………...

Wenst u aandachtspunten of problemen te melden i.v.m. studieproblemen,
concentratie, gedragsproblemen, leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen…
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Misschien heeft u over deze zaken reeds buitenschoolse diensten gecontacteerd voor
onderzoek of begeleiding.
Het kan voor ons een hulp zijn als u deze hier vermeldt.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Wordt de begeleiding buiten de school dit schooljaar verder gezet? ja – nee

Schoolinfo schooljaar 2018-2019

Laatst gevolgd leerjaar :
1e - 2e - 3e - 4e - 5e - 6e - 7e (omcirkelen wat past)
in : gewoon lager onderwijs – buitengewoon onderwijs – ASO – TSO – BSO - KSO
(omcirkelen wat past)
studierichting : ……………………………………………………… (niet van toepassing voor
het lager onderwijs)
Naam vorige school :

Schoolinfo schooljaar 2019-2020
Vervoer van en naar de school
❑

Openbaar vervoer (tram – bus – trein)

❑

Eigen vervoer (fiets – brommer – moto – auto)

❑

Te voet

❑

Wordt gebracht (auto, brommer, …)

Gemeente :

Andere belangrijke opmerkingen :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Wens(en) in verband met de klassamenstelling. Indien gewenst kan dit aangevuld
worden!
* Graag bij (max. 2 namen)
……………………………………………….……………………………………………………………..
* Liefst niet bij ……………………………………………….

De inschrijving is pas definitief na indienen van het nodige attest
of getuigschrift en na schriftelijk akkoord met het schoolreglement
en het opvoedingsproject vóór 5 juli 2019. De inschrijving doet
geen afbreuk aan het recht op herinschrijving van de eigen
leerlingen.
Pas
daarna
komen
in
volgorde
van
aanmeldingsdatum en volgnummer andere leerlingen.

Ondergetekende ouder verklaart 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.
Handtekening(en) :
Titularis van het ouderlijk gezag:
Leerling (18+) :

Extra zorg : Ja / Neen

Datum :
………/…….../2019

H.-Hartcollege Tervuren vzw
Albertlaan 44
1970 Wezembeek-Oppem
027673549
directie@hhc.be
www.hhc.be

Betreft: Leefregel
Geachte ouders,
Beste leerling(e),
Door een decreet van de Vlaamse Gemeenschap werd aan alle secundaire scholen in
Vlaanderen de verplichting opgelegd een schoolreglement uit te werken. Deze
"leefregel" wordt zo tevens een "juridische overeenkomst" tussen school en ouders (of
meerderjarige leerling(e)). We stellen zelfs dat een inschrijving in onze school niet kan,
zolang de ouders zich niet schriftelijk met ons schoolreglement hebben akkoord verklaard.
Wij vragen dan ook dat U, samen met uw zoon of dochter, de leefregel leest en ons uw
akkoord via onderstaand formulier meedeelt.
Hoogachtend,

R. Vanderstappen

S. Catteau

Directeur eerste graad

Directeur

__________________________________________________________________________________
De ondergetekende(n),
……………………………………………………………………………………………………………
die het ouderlijk gezag uitoefent/uitoefenen over
……………………………………………...……………………………………………………………
die ingeschreven is voor …………………….. jaar
en de leerling(e) hebben kennis genomen van de leefregel van het Heilig Hartcollege en
verklaren zich hiermee akkoord.

Handtekening van de titularis(sen) van het
ouderlijk gezag

Handtekening van de leerling(e)

……………………………………………………..

.………………………………………..

Datum: …………………………………………..

