Inschrijfformulier
nieuwe leerling
Beste ouders, verzorgers,
Voor de inschrijving van uw kind hebben wij een aantal gegevens nodig. Misschien gegevens waarbij u
vraagtekens stelt (bijv. opleiding / diploma), maar de overheid stelt deze verplicht.
Via dit inschrijfformulier vragen wij u ook of u achter onze identiteit, ons beleid, onze regels en afspraken
staat en deze respecteert. Wij hopen op een langdurige prettige, constructieve en respectvolle
samenwerking t.a.v. de vorming en begeleiding van uw kind en dan is duidelijkheid over een aantal zaken
wel zo prettig. Het gaat immers niet enkel om uw kind, maar uw kind gaat deel uitmaken van onze
schoolgemeenschap. In deze schoolgemeenschap werken personeelsleden, leerlingen en ouders samen
aan een veilig schoolklimaat, waarbij de school de visie, het beleid en de regels bepaalt en ouders als
partners ziet om de kinderen gezamenlijk (school en ouders) zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
Alle verstrekte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en dit inschrijfformulier wordt
opgeslagen in het leerlingendossier.
Wij vragen aan beide ouders (indien dit mogelijk is) om dit formulier te ondertekenen. Ook in geval van
echtscheiding dienen beide ouders, indien ze nog gezaghebbend zijn, te ondertekenen.
Als u moeite heeft met één of meer ‘toestemmingen’ waarvoor u als ouders tekent, dan graag even
overleg hierover.
U kunt dit ingevulde en ondertekende formulier inleveren op school. Mocht het formulier onduidelijk of
onvolledig zijn, dan wordt er contact met u opgenomen. En anders krijgt u schriftelijk bericht dat uw kind
opgenomen wordt in onze leerlingenadministratie en op de inschrijfdatum op onze school welkom is.
Gegevens leerling
Achternaam:

Geboortedatum:

Voorletters:

Geboorteplaats:

Voornamen:

Geboorteland:

Roepnaam:

Nationaliteit:

Geslacht:

BSN/Sofinummer:

Plaats in het gezin: ……e van de ………. kinderen

Godsdienst / gezindte / kerk:

Noodadressen:

Medisch

Naam:

Huisarts:

Telnr.:

Adres:

Relatie tot kind:

Woonplaats:

Naam:

Medicijngebruik:

Telnr.:

Allergisch (zo ja, voor:)

Relatie tot kind:

Producten die uw kind niet mag:

Vorige school / peuterspeelzaal / o.i.d.

Zijn er nog andere medische of lichamelijke aspecten van
belang?

Naam:
Adres:
Postcode / Plaats:
Telnr.:
Groep:
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Gegevens ouders / verzorgers
Ouder / verzorger 1:

Ouder / verzorger 2:

Voorletter(s):

Voorletter(s):

Voornaam:

Voornaam:

Achternaam:

Achternaam:

Geslacht:

Geslacht:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:**

Burgerlijke staat:**

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Adres:

Adres:

Postcode / Plaats:

Postcode / Plaats:

Gemeente:

Gemeente:

Telefoon:

geheim: J /N

Telefoon:

geheim: J /N

Mobiel:

Mobiel:

Beroep:

Beroep:

Telefoon werk:

Telefoon werk:

Mailadres:

Mailadres:

Godsdienst / gezindte / kerk:

Godsdienst / gezindte / kerk:

Eénoudergezin : ja / nee

Eénoudergezin : ja / nee

Iban bankrek.nr.:

T.n.v.:

Opleiding (alle onderstaande opleiding die u heeft gevolgd
aanvinken, ook opleidingen die niet zijn afgerond). In het
buitenland gevolgde opleidingen vult u in bij bijzonderheden.

Opleiding (alle onderstaande opleiding die u heeft gevolgd
aanvinken, ook opleidingen die niet zijn afgerond). In het
buitenland gevolgde opleidingen vult u in bij bijzonderheden.

Noachschool

Kerkweg 3a

4145MP

Schoonrewoerd

0345-642171

Inschrijfformulier
nieuwe leerling
o
o

o

o

1 (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
2 Praktijkonderwijs / LWOO
 Vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
(verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische
school, lager economisch en administratief onderwijs, lager
huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
 Niet meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren mavo, vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo/vwo
3 Meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren in andere
schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het
basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg,, havo, vwo)
Heeft u een vervolgopleiding gedaan (mbo/hbo/wo)?
Zo ja, welke

o
o

o

o

1 (speciaal) basisonderwijs / lager onderwijs
2 Praktijkonderwijs / LWOO
 Vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
(verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische
school, lager economisch en administratief onderwijs, lager
huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool,
huishoudschool)
 Niet meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren mavo, vmbo
gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo/vwo
3 Meer dan 2 afgeronde klassen / leerjaren in andere
schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het
basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg,, havo, vwo)
Heeft u een vervolgopleiding gedaan (mbo/hbo/wo)?
Zo ja, welke

Bijzonderheden:

* In geval van echtscheiding dienen de adressen van beide ouders ingevuld te worden. Ook wordt u gevraagd het
echtscheidingsprotocol in te vullen, zodat de school weet hoe alles wettelijk geregeld is en hoe de school moet handelen. Bij
wijziging van de wettelijke stukken dienen de ouders de school direct daarover te informeren.

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaren beide ondergetekenden:
 Dat alle gevraagde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
 Dat hun kind (indien nog niet leerplichtig) niet op een andere basisschool staat ingeschreven.
 Dat zij de grondslag en doelstelling van de Vereniging (PCPO TriVia) en de school te onderschrijven, dan wel
te respecteren.
 Dat hun kind deelneemt aan alle aspecten die bij onze protestants-christelijke identiteit horen als bijv.
meedoen met gebed, zingen en leren van psalmen en geestelijke liederen, volgen van de bijbellessen,
meedoen aan vieringen van de christelijke feestdagen.
 Dat hun kind deelneemt aan de door school georganiseerde activiteiten als bijv. schoolreis, schoolkamp,
excursies, koningsspelen, sportdagen en dergelijke.
 Dat zij kennis hebben genomen van de schoolgids (website) en het beleid, de werkwijze en de regels van de
school en deze te respecteren.
 Dat hun kind op grond van het schoolbeleid gecontroleerd wordt de schoolarts en/of andere medewerker
van de GGD, door de logopedist en door de hoofdluis-ouders.
 Toestemming te geven, indien gewenst door de school, tot nader onderzoek (intern of via externe instanties)
om de mogelijkheden van hun kind beter in beeld te krijgen.
 Toestemming te geven voor het jaarlijks meegeven van de leerlingenlijst in de desbetreffende groep aan
medeleerlingen tenzij er sprake is van een geheim adres / telefoonnummer.
 Toestemming te geven voor het maken van video-opnames in de groep in het kader van schoolontwikkeling,
begeleiding van een groep leerlingen of een individuele leerling.
 Toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s en/of video-opnames van schoolactiviteiten van hun
kind op onze website, schoolgids en/of nieuwsbrief, facebook of iets dergelijks.
 Toestemming te geven voor vervoer per auto bij door de school georganiseerde activiteiten.
 Te trachten om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
 De gespreksavonden, ouderavonden en andere contactmomenten met school te bezoeken.
 Akkoord te gaan dat de gegevens van het inschrijfformulier opgenomen worden in het
leerlingenadministratiesysteem.
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Ondertekening
Handtekening verzorger 1:

Handtekening verzorger 2:

…………………………………………………………………..
datum:

…………………………………………………………..
datum:

(elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn / haar
kind betrekking heeft)
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