AANMELDINGSFORMULIER
(*) doorhalen wat niet van toepassing is

GEGEVENS LEERLING

jongen / meisje (*)
Roepnaam:
Burgerservicenummer (BSN):

Achternaam:
Voornamen:

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Geboorteplaats:

Nationaliteit:
Geboortedatum:

GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S)
Achternaam en voorletters vader:
Beroep:
Achternaam en voorletters moeder:
Beroep:
Kerkgenootschap:
Kunt u instemmen met de ouderverklaring m.b.t. de identiteit (zie bijlage) en
die ondertekenen?
Gegevens evt. broers en zussen:
Roepnaam:

Geboorteland:

Eén ouderschap: ja / nee(*)
Ouder die de correspondentie ontvangt is:

Kind woont bij: vader / moeder (*)
vader / moeder / beiden (*)

Geboorteland:
Naam kerkelijke gemeente:
ja /nee (*)
Plaats in het gezin:
Geboortedatum:

M/V

OVERIGE GEGEVENS EN TELEFOONNUMMERS
Straat, postcode huisarts:
Tel. vader mobiel
Tel. werk vader
Noodnummer:
e-mailadres vader:

Tel. moeder mobiel:
Tel. werk moeder:
Naam noodnummer:
e-mailadres moeder:
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MEDISCHE GEGEVENS
Huisarts:
Medicijn gebruik ja / nee

Heeft uw kind een allergie:

Telefoon arts:
Is uw kind onder behandeling (geweest) van:
KNO arts
0 nog /
niet meer Psycholoog
0 nog / niet meer Logopedist
0 nog / niet meer Fysiotherapeut
0 nog / niet meer Anders
nl...............................................
Producten die uw kind niet mag:

Is uw kind zindelijk?
Doet uw kind mee aan het rijksvaccinatieprogramma?

ja / nee
ja / nee

Mag uw kind een paracetamol in dien nodig?

ja / nee

Aangeven wat van toepassing is:
0 onze zoon / dochter staat tot aan datum inschrijving niet ingeschreven bij een andere school.
0 onze zoon / dochter staat tot aan datum inschrijving ingeschreven bij:

SCHOOL VAN HERKOMST (NAAM VAN DE SCHOOL)
Adres:
Postcode:
Gewenste 1e schooldag:

Plaats:
Kind gaat naar groep:

Verwacht u dat uw kind ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar ontwikkeling?

Ja / nee

Zo ja, op welk€ ontwikkelingsgebied(en) ?
(Denk hierbij aan lichamelijk, sociaal-emotioneel, leren en werkhouding)
Toelichting:
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Ter informatie:
Op www.swv-passendwijs.nl vindt u informatie over de zorgplicht die scholen hebben en hoe we kunnen zorgen, dat uw
kind de juiste begeleiding krijgt. Voor uw kind en voor ons is het goed om daarover tijdig in gesprek te gaan.

AAVULLENDE INFORMATIE EN PRIVACY
Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering?
Gaat u ermee akkoord dat uw kind gescreend wordt door logopedist en schoolarts?
U krijgt hiervan vooraf bericht thuisgestuurd.
Ik geef toestemming voor het vermelden van mijn adres en telefoonnummer i de
Adressenlijst van de school. Deze lijst wordt niet verstrekt aan externe relaties.
Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s waarop mijn kind(eren)
voorkomen, op het openbare deel van de site van de \pieter Jongelingschool.
Ik geef toestemming voor de deelname van de schoolverpleegkundige en de
wijkcoach bij een zorgteamvergadering met de ib-er en de schoolbegeleider van
onze school.

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Voor een aantal activiteiten doen wij een beroep op ouders, zonder uw hulp kunnen we deze anders niet organiseren.
Wij begrijpen dat niet iedereen vanwege werk of andere omstandigheden in staat is om bij activiteiten te helpen. Wilt u
hieronder aangeven waarvoor wij een beroep op u kunnen doen

INZET VAN OUDERS
Pleinwacht tussen de middag: …. Keer per week
(hiervoor ontvangt u een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding)
Klussen zoals het repareren van kapot inventaris of gebouw
Specifieke expertise naar aanleiding van beroep of hobby:

ja / nee
ja / nee

Ondertekening
Vader (naam en handtekening):

Moeder (naam en handtekening)

………………………………………………..

……………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………….
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Lidmaatschap CorDeo Scholengroep

Wij zijn onderdeel van CorDeo Scholengroep. De schoolvereniging vraagt van de ouders/verzorgers ieder jaar een bijdrage
voor de vereniging. Daardoor wordt het mogelijk gemaakt om bijbelgetrouw onderwijs te kunnen geven op de Pieter
Jongelingschool. De schoolvereniging zorgt voor de aanschaf van de methode ‘Levend Water’. Ook geeft CorDeo
Scholengroep een bijdrage om een bijbel of afscheidscadeau aan leerlingen van groep 8 te kunnen geven. Verder wordt
van de verenigingsbijdrage de contributie betaald voor de bestuursorganisatie LVGS die o.a. onze belangen behartigt in
Den Haag. Het maakt daarbij geen verschil of u als ouder/verzorger wel of geen lid bent van CorDeo. We verwachten dat
u deze bijdrage betaalt. De verenigingsbijdrage/contributie wordt geïnd in oktober van ieder jaar. Wij zijn dankbaar voor
betrokken ouders en leden. Dankzij uw gebed en middelen kunnen we ons blijven inzetten voor scholen met goed christelijk
onderwijs.

O Ik ben / word lid van de Gereformeerde Schoolvereniging CorDeo en betaal per kalenderjaar de contributie, zoals
die is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

O Ik word geen lid van de Gereformeerde Schoolvereniging CorDeo en betaal per kalenderjaar een verenigingsbijdrage
die gelijk is aan de hoogte van de contributie.

De verenigingsbijdrage of contributie wordt automatisch geïncasseerd1. De verenigingsbijdrage is momenteel
vastgesteld op € 35,- als u betaalt per automatische incasso en € 37,50 als u betaalt na ontvangst van een factuur. De
verenigingsbijdrage of contributie wordt geïnd in de maand oktober.

Ouderbijdrage
Met de aanmelding van uw kind ga ik akkoord dat ik een jaarlijkse ouderbijdrage betaal. Dit geld wordt ingezet voor
school gerelateerde zaken als het schoolreisje, excursies, Sinterklaasfeest, voorleesontbijt, enz. De ouderbijdrage wordt
automatisch geïncasseerd *) in januari/februari van elk jaar en gaat naar de school van mijn kind. De definitieve hoogte
van de ouderbijdrage staat in de schoolgids.

1

Daartoe graag de machtiging invullen.
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S€PA

Doorlopende machtiging
Naam

:CorDeo scholengroep

Adres

: Burg. de Beaufortweg 16

Postcode

: 3833 AG

Woonplaats: Leusden

Land

: Nederland

Incassant ID : NL77ZZZ401255890000

Kenmerk machtiging :………………………………( In te vullen door de administratie.)

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan CorDeo scholengroep doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens verenigingsbijdrage / ouderbijdrage* en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CorDeo scholengroep.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
* desgewenst de bijdrage doorstrepen waarvoor u geen machtiging wilt afgeven; ouderbijdrage wordt in februari geïnd en is bestemd
voor de school van uw kind(eren); verenigingsbijdrage wordt in het najaar geïnd.

Naam

: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………………

School kind

:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Woonplaats

: …………………………………………………………….

Rekeningnummer (IBAN) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Ten name van

Plaats en datum :

:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening:
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