Aanmeldingsformulier
Noordstraat 1
3371 SP Hardinxveld-Giessendam
 0184-614053

Aanmelding leerling
A. Gegevens betreffende de leerling:
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit

Geslacht: M / V

Roepnaam
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Huisadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (vaste lijn)

:

@:

e-mailadres (correspondentieadres)
Plaats van het kind in de kinderrij van het gezin
Is de leerling het oudste, schoolgaande kind uit
het gezin?
Heeft de leerling een peuterspeelzaal bezocht?
Nee / ja* in de periode van _______ tot ________ Peuterspeelzaal: _________________________________
Adres: _________________________________
Heeft uw kind een VVE-indicatie? Nee / ja
Heeft de leerling onderwijs gevolgd aan een Nee / ja* in de periode van _______ tot ________
andere school? School: _________________________________
Adres: _________________________________
Zijn er bijzonderheden waar de school rekening
mee moet houden?
Huisarts
Tandarts

B. Gegevens betreffende de ouders / verzorgers:
Vader

Moeder

Achternaam en voorletters
Geboortedatum, -plaats en -land
Nationaliteit
Huisadres
Postcode en woonplaats
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Mobiele telefoonnummer
Extra (nood-) telefoonnummer (b.v.
werk)
E-mailadres
Beroep
(optioneel)
Opleiding

(optioneel)
Kerkelijke gezindte
 Gehuwd

Burgerlijke staat ouders

 Gescheiden

 Anders nl………..

Bij scheiding:
 Vader

Ouderlijk gezag berust bij

 Gezamenlijk

 Gescheiden

 Eén voor beide ouders

 Voor elke ouder apart

Gespreksavonden
Rapport

 Moeder

C. Nadere achtergrondinformatie:
1.

Er is sprake van een eenoudergezin

Ja/nee

2.

Eén van de ouders is in Nederland toegelaten op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet

Ja/nee

D: Verklaring:
1. Ondergetekende(-n) verklaren/verklaart dat de hierboven vermelde gegevens juist zijn. Ik weet/wij weten dat de gegevens worden
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand van de school. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld op basis van de Wet
bescherming Persoonsgegevens en zijn alleen ter inzage voor directie en teamleden, de inspectie voor het basisonderwijs en de
rijksaccountant van het Ministerie van Onderwijs.
2. Ondergetekende/ondergetekenden gaat/gaan er mee akkoord dat NAW-gegevens (uitgezonderd geheim telefoonnummer) worden vermeld
op groepslijsten die aan medeklasgenoten worden verstrekt,
3. Ondergetekende/ondergetekenden is/zijn bereid om de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage te betalen,
4. Ondergetekende/ondergetekenden gaat/gaan er mee akkoord met het plaatsen van foto’s van uw kind(-eren) op de website, schoolgids
en/of nieuwsbrieven van school,
5. Ondergetekende/ondergetekenden is op de hoogte van het feit dat het personeel van de Koningin Wilhelminaschool niet bevoegd is om
medische handelingen te verrichten. Wanneer een leerling regulier medische zorg (voorgeschreven medicatie/medische handelingen) onder
schooltijd nodig heeft, wordt aan de ouder(-s)/verzorger(-s) gevraagd daarvoor in een aparte verklaring aan te geven dat zij deze zorg zelf
organiseren. In niet-reguliere situaties (bv wanneer een leerling onder schooltijd ziek wordt) zal de school de ouders en/of de huisarts
consulteren.

De heer/ mevrouw _____________________________________ verklaart/verklaren, dat de hierboven vermelde gegevens juist zijn en dat zij
kennis hebben genomen van de onder punt D genoemde verklaringen.

Hardinxveld-Giessendam, _____________(datum),

Handtekening beide ouders:

_____________________________(vader)

__________________________(moeder)

Gelieve bij te voegen bij uw aanmelding:
❖ recente (pas)foto van uw kind
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Grondslag en Doelstelling zoals genoemd in de statuten van de schoolvereniging (art. 2 en 3)
Grondslag (Artikel 2)
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
Doel (Artikel 3)
De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen. Zij tracht dit doel te
bereiken langs wettige weg, en wel door:
a.
Het houden van vergaderingen;
b.
Het richten van verzoekschriften tot de betrokken autoriteiten;
c.
Het zoeken naar samenwerking in alles, wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort;
d.
Andere wettige middelen, die aan het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

Verklaring:
Hiermee verklaart ondergetekende dat hij/zij de Grondslag en Doelstelling genoemd in de statuten van de schoolvereniging (art. 2 en 3)
O Respecteert

O Onderschrijft

Hardinxveld-Giessendam, _____________(datum),
Handtekening beide ouders:

-------------------------------(vader)

-----------------------------(moeder)
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