Inschrijfformulier
nieuwe leerling

Beste ouders, verzorgers,
Voor de inschrijving van uw kind hebben wij een aantal gegevens nodig.
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. Alles conform de wet AVG.
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 of mailen naar
info@dekandelaarameide.nl . 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 informatie over de verdere procedure.
Via ons ouderportaal, waarvoor u een account krijgt, kunt u uw privacy voorkeuren aangeven. Via dit
ouderportaal wordt er heel veel gecommuniceerd met u als ouders.
Gegevens leerling
Achternaam:

Geboortedatum:

Voorletters:

Geboorteplaats:

Voornamen:

Geboorteland:

Roepnaam:

Nationaliteit:

Geslacht:

BSN/Sofinummer:

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

Godsdienst / gezindte / kerk:

Noodadres 1:

Noodadres 2:

Naam:

Naam:

Telnr.:

Telnr.:

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Huisarts:
Adres:
Woonplaats:

Inschrijfformulier
nieuwe leerling

Gegevens voorschoolse opvang (0-4 jaar) (indien van
toepassing)

Gegevens vorig onderwijs (4-12 jaar) (indien van toepassing)

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Postcode / Plaats:

Postcode / Plaats:

Telnr.:

Telnr.:
Groep:

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:

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.:

geheim: J /N
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Bijzonderheden:

* In geval van echtscheiding dienen de adressen van beide ouders ingevuld te worden. 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 van 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 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.
 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SmdB de Kandelaar om van zijn/haar
bovengenoemd rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens schoolgeld voor uw kind.
 Alle gegevens worden verwerkt volgens het privacyreglement van TriVia. Dit reglement is in te zien op
school.

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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Medische gegevens kind en toestemming handelen bij ziekte
(alleen invullen indien van toepassing)
Achternaam:
Voorna(a)m(en):

___________________________________________________
___________________________________________________

Medische gegevens
Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:
Medicijnen:
Allergieën:
Overige producten:

nee / ja, namelijk: ____________________________________
nee / ja, namelijk: ____________________________________
nee / ja, namelijk: ____________________________________

Ruimte voor medische zaken die hierboven niet genoemd zijn:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Op de website van De Kandelaar staat het protocol voor ons medisch handelen mocht daar een noodzaak voor zijn
bij uw kind. Hierin leest u ook hoe u een verzoek aan de school doet tot medisch handelen plus welke medische
handelingen wij als school nooit zullen en mogen verrichten.
Verklaring Toestemming tot handelwijze wanneer uw kind ziek wordt op school
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt
gestoken etc. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met een van de genoemde contactpersonen. Een
enkele keer komt het voor dat geen van de contactpersonen te bereiken is en ook op de noodnummer(-s) niet
opgenomen wordt. In dat geval zullen wij een arts consulteren en houden wij rekening met de hierboven ingevulde
en bij de school bekende medische gegevens.
Als u met deze beschreven handelswijze bij ziekte akkoord bent, wilt u dan hieronder uw toestemming verlenen
door het zetten van uw handtekening.
Wettelijk vertegenwoordiger 1
(indien van toepassing)
Naam:
______________________
Datum:
______________________
Handtekening: ______________________

Wettelijk vertegenwoordiger 2
Naam:
______________________
Datum:
______________________
Handtekening: ______________________

