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1 Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer nodig.
Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.
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Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of een kopie van ID-kaart bij dit formulier voegen
In verband met de wettelijke bepalingen en de volledigheid van gegevens moet u bij inschrijving een kopie van de ID-kaart of een origineel/kopie uittreksel
Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of een kopie van ID-kaart bij dit formulier voegen
uit het basis-register als bijlage bij dit formulier voegen. U kunt dit uittreksel verkrijgen bij de gemeente in de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil.
In verband met de wettelijke bepalingen en de volledigheid van gegevens moet u bij inschrijving een kopie van de ID-kaart of een origineel/kopie uittreksel
Uittreksel
Gemeentelijke
Basisbij
Administratie
kopie
van ID-kaart
bij ditbijformulier
voegen
uit het basis-register
als bijlage
dit formulier (GBA)
voegen.ofUeen
kunt
dit uittreksel
verkrijgen
de gemeente
in de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil.
In verband met de wettelijke bepalingen en de volledigheid van gegevens moet u bij inschrijving een kopie van de ID-kaart of een origineel/kopie uittreksel
uit het basis-register als bijlage bij dit formulier voegen. U kunt dit uittreksel verkrijgen bij de gemeente in de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil.

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of een kopie van ID-kaart bij dit formulier voegen
In verband met de wettelijke bepalingen en de volledigheid van gegevens moet u bij inschrijving een kopie van de ID-kaart of een origineel/kopie uittreksel
uit het basis-register als bijlage bij dit formulier voegen. U kunt dit uittreksel verkrijgen bij de gemeente in de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil.

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of een kopie van ID-kaart bij dit formulier voegen
In verband met de wettelijke bepalingen en de volledigheid van gegevens moet u bij inschrijving een kopie van de ID-kaart of een origineel/kopie uittreksel
uit het basis-register als bijlage bij dit formulier voegen. U kunt dit uittreksel verkrijgen bij de gemeente in de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil.

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.

Druk: februari 2012. Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
Druk: februari 2012. Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
Druk: februari 2012. Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
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