
 

 

 
 
 
 

inschrijfformulier 
s.v.p. invullen in BLOKLETTERS 

 

 

 
1 achternaam :   

2 alle voornamen :   

3 roepnaam : 4 geslacht :  man    vrouw  

5 geboortedatum : 6 geboortegemeente : 

7 geboorteland : 8 in Nederland sinds : 

9 nationaliteit(en) :  10 Burger Service Nr. : 

11 straat + nummer :   

12 woonplaats : 13 postcode : 

14 telefoon thuis :   

    

 
1 relatie tot de leerling :  vader    moeder   of (en licht toe)  voogd /  verzorger: 

2 achternaam :   

3 voorletter(s) : 4 e-mailadres : 

5 nationaliteit(en) : 6 geboorteland :  

7 mobiel nummer : 06 -  8 telefoon werk : 

9 alleen in te vullen wanneer dit anders is dan van de leerling: 

9a straat + nummer :   

9b woonplaats : 9c postcode : 

9d telefoon thuis :   

    

 
1 relatie tot de leerling :  vader    moeder   of (en licht toe)  voogd /  verzorger: 

2 achternaam :   

3 voorletter(s) : 4 e-mailadres : 

5 nationaliteit(en) : 6 geboorteland :  

7 mobiel nummer : 06 -  8 telefoon werk : 

9 alleen in te vullen wanneer dit anders is dan van de leerling: 

9a straat + nummer :   

9b woonplaats : 9c postcode : 

9d telefoon thuis :   

    

 
1 bankrekeningnr. :   

2 bij wie woont de leerling:  vader en moeder    vader    moeder    afwisselend bij beiden    anders 

2a indien anders :   

3 broer(s)/zus(sen) op Panta Rhei:  nee    ja, namelijk: 
 
Vergeet s.v.p. niet de achterzijde van dit formulier in te vullen! 

Internationale SchakelKlas (ISK) 

 A  Gegevens van de leerling 

 B  Gegevens van 1e ouder/verzorger of andere wettelijke vertegenwoordiger 

 C  Gegevens van 2e ouder/verzorger of andere wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing) 

 D  Overige gegevens ouder(s)/verzorger(s) en gezin 



Formulierversie: 7-1-2019 

Ingevulde en ondertekende formulieren kunt u opsturen naar: SG Panta Rhei, t.a.v. leerlingenadministratie, Postbus 590, 1180 
AN Amstelveen. U kunt deze ook inscannen en e-mailen naar: leerlingenadministratie@sgpantarhei.nl.  

 
naam huisarts : telefoonnummer : 

1 zijn er medische of andersoortige beperkingen die voor ons van belang zijn te weten?   nee    ja (licht toe) 

1a toelichting       :   

2 medicijngebruik :  nee    ja, namelijk: 

3 allergie(ën) :  nee    ja, namelijk:   

4 is de leerling ooit door een psycholoog of orthopedagoog getest?   nee    ja (licht toe) 

4a toelichting : 

 4b   mogen wij de resultaten van deze test(s) inzien?   ja    nee 

5 is officieel vastgesteld (middels een verklaring) dat sprake is van:   dyslexie    dyscalculie    nee 

6 wordt de leerling begeleid door een instantie buiten de school (bijv. Vluchtelingenwerk, Spirit)?   nee    ja (licht toe) 

6a toelichting : 

6b contactpersoon : 

  

 
1 type onderwijs :  basisonderwijs    middenschool    voortgezet onderwijs 

2 huidig leerjaar :  3 ingeschreven sinds : 

4 naam school : 

5 straat + nummer : 

6 postcode + plaats : 

7 telefoonnummer : 

8 contactpersoon : 

9 is leerling wel eens blijven zitten :  nee    ja, in leerjaar: 

    

 
 
1 Ondergetekende, de gemachtigde ouder/verzorger of vertegenwoordiger van de leerling, verklaart hiermee het 
aanmeldingsformulier correct en naar waarheid te hebben ingevuld. Hij/zij verklaart zich bereid tot het betalen van de door 
Panta Rhei in rekening gebrachte geleverde goederen en diensten. Hij/zij gaat tevens akkoord met het gestelde in de 
schoolgids zover dit de ouder/verzorger betreft, zoals automatische toestemming voor extra toetsen, testen en inzage in 
stukken die relevant zijn voor plaatsing (zie: www.sgpantarhei.nl). Tevens geeft hij/zij toestemming alle gegevens te 
verwerken conform het privacyreglement (te vinden op de website www.sgpantarhei.nl bij Ouders>Privacy). Hij/zij heeft het 
recht deze gegevens in te zien. Hij/zij geeft toestemming de ingevulde emailadressen te gebruiken voor communicatie met de 
school en verplicht zich bij wijziging van het email adres deze wijziging onmiddellijk aan Panta Rhei door te geven.  
 
Tevens geeft hij/zij akkoord voor het gebruik van foto’s en video’s volgens aangekruiste keuzes: 
□ in de schoolgids en brochures   
□ in andere materialen (bv. map of banner van de school) 
□ op de website 
□ op de Facebookpagina van Panta Rhei 
 
2 plaats : 

 4 handtekening:  
3 datum :   

 

5 De school int een bijdrage van €100,- via de firma Van Dijk om het onderwijs extra aantrekkelijk te maken voor de leerlingen. 
Deze bestaat uit: €40,- deze bijdrage wordt besteed aan projecten, excursies, foto’s, uitstapjes, huur van het kluisje, etc. Mocht 
u bezwaar hebben tegen deze vrijwillige bijdrage, vink dan a.u.b. onderstaand hokje aan. 
5a  ja, ik maak bezwaar tegen het innen van een vrijwillige bijdrage t.b.v. het onderwijs aan mijn kind/pupil 
Tevens int de school een bijdrage van €60,- algemene kosten. Deze bijdrage is voor de kluis, de schoolpas en de verzekering. 

 

 

  

 E  Paramedische gegevens en andere zaken van belang voor het onderwijs aan de leerling 

 F  Gegevens gevolgd onderwijs op de huidige / vorige school 

 G  Ondertekening 

mailto:leerlingenadministratie@sgpantarhei.nl


Formulierversie: 7-1-2019 

Ingevulde en ondertekende formulieren kunt u opsturen naar: SG Panta Rhei, t.a.v. leerlingenadministratie, Postbus 590, 1180 
AN Amstelveen. U kunt deze ook inscannen en e-mailen naar: leerlingenadministratie@sgpantarhei.nl.  

 

mailto:leerlingenadministratie@sgpantarhei.nl


Completed and signed forms may be sent to: SG Panta Rhei, attn. leerlingadministratie, Postbus 590, 1180 AN Amstelveen. 
Forms may also be scanned and emailed to inschrijving@sgpantarhei.nl.  

Application Form ISK Engels (English) 
 
Please complete the application form in CAPITAL WRITING and attach a passport picture of the student to the left top corner. 
 
Recurring items 

nee = no ja = yes  ja (licht toe) = yes (please specify) ja, namelijk = yes (please specify) 
 
A Student details 

1 surname  2 all given names 3 preferred / usual name  
4 sex (man = male, vrouw  = female) 5 date of birth 6 municipality / city of birth 
7 country of birth  8 date of arrival in The Netherlands 9 nationality / nationalities   
10 Burger Service Nr. (citizen number) 11 street and number (home address) 12 city (home address)  
13 postal code  14 home telephone number 
 
B Details of 1st parent / guardian or other legal representative 

1 relationship to the student: (vader = father, moeder = mother,  or (please specify): voogd = legally appointed guardian,  
verzorger = guardian) 
2 surname  3 initial(s)   4 email address 
5 nationality / nationalities 6 country of birth   7 cell phone number  
8 work telephone number 9 only to be completed if different from student  
9a street and number (home address) 9b city (home address) 9c postal code  
9d home telephone number 
    
C Details of 2nd parent / guardian or other legal representative (if applicable) 

Please refer to the identical section B for translations. 
    
D Additional details parent(s) / guardian(s) and family 

1 bank account number    
2 with who does the student live (vader en moeder = father and mother, vader = father, moeder = mother, afwisselend bij 
beiden = with each parent in turns, anders = different) 
2a please specify when different 3 brother(s)/sister(s) at Panta Rhei 
 
E Paramedical details and other information important regarding the education of the student 

1 does the student have any (medical) conditions(s) important for us to know of?  
1a specification  2 use of medication    3 allergies   
4 has the student been tested by a psychologist or remedial teacher? 
4a specification 4b would you be willing to share the test results with us?  
5 has officially been determined (please provide documents) that the student  is dyslexic / dyscalculic / not applicable? 
6 does the student receive any special guidance (e.g. Vluchtelingenwerk, Spirit, etc.)?   
6a specification  6b person of contact 
  
F Details of current / prior education 

1 type of education (basisonderwijs = primary school, middenschool = middle school / junior high school, voortgezet onderwijs 
= secondary school / high school) 2 current / last grade followed  3 year and month of enlistment 
4 name of school  5 street and number (address)  6 postal code and city  
7 phone number  8 person of contact   
9 has the student ever repeated a grade (nee = no, ja, in leerjaar = yes, grade)? 
    
G Signing 

1 The signee, legal parent/guardian or representative of the student, hereby declares to have completed the application form 
correctly and truly. He/she is willing to pay all invoiced goods and services provided by Panta Rhei. He/she hereby commits to 
all stated in the school guide (schoolgids, available in Dutch only – please refer to www.sgpantarhei.nl) applicable to 
parents/guardians. 
2 city 3 date  4 signature 
5 Panta Rhei asks for a voluntary contribution of €100,- per academic year enabling us to offer attractive education to your 
child. This contribution is used to fund educational projects, excursions, school pictures, school trips, lockers, etc. Should you 
wish to object to paying this contribution, please check the checkbox below (please note: in accordance with Dutch education 
regulations, this may and will not affect our decision whether or not your child will be accepted as student of Panta Rhei). 
5a yes, I do object to paying the voluntary contribution for the benefit of my child’s education. 
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