
 

Welke gegevens heb ik nodig bij de online aanvraag tot 
inschrijving van mijn kind bij De MET Katelijne (* vereist) 

E-mailadres * 

Indicator of niet-indicator leerling? * 
Ind / Niet-ind 

Enkel voor Ind. leerlingen: 

Ontving u in het vorig (2018-2019) of huidig (2019-2020) schooljaar een schooltoelage of 
schooltoeslag? * 

Neen / Ja 
Is de moeder in het bezit van een diploma secundair onderwijs (of studiegetuigschrift 
zesde jaar secundair onderwijs bso)? * 

Neen / Ja 

Voor elke inschrijving: 
 
Voor welk 1e leerjaar schrijf je je kind in? * 

1e leerjaar A - Eerste graad / 1e leerjaar B - Eerste graad 
 
Persoonsgegevens van de nieuwe leerling: 

Rijksregister: * 
Familienaam: * 
Voornaam: * 
Domicilieadres (Straat* / Nummer* / Bus / Postcode* / Gemeente* / Land*) 
Wat is de nationaliteit van het kind? * 
Wat is de thuistaal van het kind? * 
Is het kind thuisloos? * 

Ja / Neen 
 
Gegevens ouder 1 

Wat is de relatie tot het kind (Grootmoeder Grootvader Moeder Plusmoeder 
Plusvader Vader Voogd)? * 
Naam ouder: * 
Voornaam ouder: * 
Straat: * 
Nummer: * 
Bus: 
Postcode: * 
Gemeente: * 
Land: * 
Dit is het domicilieadres? 

Ja / Neen 
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Telefoon- of gsm-nummer: * 
E-mail adres: * 
Mag deze persoon de communicatie over het kind ontvangen? * 

Ja / Neen 
 
Gegevens ouder 2 (Niet invullen indien er slechts 1 ouder het beslissingsrecht heeft over 
de schoolkeuze van het kind.) 

Wat is de relatie tot het kind (Grootmoeder Grootvader Moeder Plusmoeder 
Plusvader Vader Voogd)? 
Naam ouder: 
Voornaam ouder: 
Straat: 
Nummer: 
Bus: 
Postcode: 
Gemeente: 
Land: 
Dit is het domicilieadres? 

Ja / Neen 
Telefoon- of gsm-nummer: 
E-mail adres: 
Mag deze persoon de communicatie over het kind ontvangen? 

Ja / Neen 
 
In nood 

Telefoonnummer voor dringende gevallen: * 
Dit is het telefoonnummer van (Begeleider / Broer / Buren / Familie / 
Grootouders / Huisdokter / Instelling / Internaat / Moeder / Vader / Voogd / Werk 
moeder / Werk vader / Zus) * 
 

Schoolloopbaan 
In welke basisschool ging het kind naar school? 
In welke secundaire ging het kind naar school? 
 

(zie vervolg op volgende pagina) 
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Wij verklaren ons akkoord met het pedagogisch project zoals het staat 
uitgeschreven op de website https://www.demetleuven.be/hoe en 
https://www.demetleuven.be/pijlers. * 

Wij gaan akkoord. 
Wij gaan niet akkoord en begrijpen dat daardoor deze inschrijving niet kan 

doorgaan. 
 

Wij verklaren ons akkoord met het schoolreglement dat wij konden raadplegen 
via de website https://www.demetleuven.be/inschrijving .* 

Wij gaan akkoord. 
Wij gaan niet akkoord en begrijpen dat daardoor deze inschrijving niet kan 

doorgaan. 
 

Wij verklaren ons akkoord met het document "Zelfstandige uitstappen" dat wij 
konden raadplegen via de website https://www.demetleuven.be/inschrijving .* 

Neen / Ja 
 
Wij verklaren ons akkoord met het document "GDPR" dat wij konden raadplegen 
via de website https://www.demetleuven.be/inschrijving .* 

Neen / Ja 
 

Mijn kind heeft interesse om Latijn te volgen? * 
Neen / Ja 
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