A A N M E L D E N

Voorlopige aanmelding
Gegevens van uw kind
Roepnaam en achternaam
Voornamen voluit
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht (man/vrouw)
Nationaliteit
Kerkelijke gezindte
Groep waarin en datum waarop het kind geplaatst moet worden
Burgerservicenummer (scholen hebben de wettelijke plicht dit nummer te registreren)

Gegevens vader

Gegevens moeder

Voornaam en voorletter(s)

Voornaam en voorletter(s)

Achternaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Kerkelijke gezindte

Kerkelijke gezindte

De overheid baseert de financiering van basisscholen op het opleidingsniveau van de ouders. Wilt u daarom allebei invullen:

Opleiding (omcirkelen) LBO / MBO / HBO / WO

Opleiding (omcirkelen) LBO / MBO / HBO / WO

Diploma JA / NEE

Diploma JA / NEE

Zo nee: aantal jaren onderwijs gevolgd:

Zo nee: aantal jaren onderwijs gevolgd:

Zo ja: naam school + jaar waarin diploma is gehaald

Zo ja: naam school + jaar waarin diploma is gehaald

Beroep

Beroep

Gezinsadres (waar het kind woont)
Straatnaam en nummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer(s) werk vader

moeder

Mobiele nummer(s) vader

moeder

Emailadres(sen) vader

moeder

Eventueel tweede postadres; wanneer ouders niet bij elkaar wonen
Naam
Adres
Postcode en plaats
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Gezinssamenstelling (namen en geboortedata van alle kinderen uit het gezin)
Roepnaam

M/V

Geboortedatum

Roepnaam

M/V

Geboortedatum

Roepnaam

M/V

Geboortedatum

Roepnaam

M/V

Geboortedatum

Gegevens huisarts
Naam
Adres en plaats
Telefoonnummer(s)
NB:

eventuele bijzonderheden, allergieën, medicatie, etc. kunt u vermelden op het anamneseformulier

Contact opnemen in geval van nood (wanneer ouders niet bereikbaar zijn)
Heel zelden kan het voorkomen dat uw kind eerder naar huis moet, bijv. bij ernstig weeralarm, als uw kind te ziek is geworden
om op school te blijven, of na een ongeluk. Wie kan uw kind dan opvangen, als we u niet kunnen bereiken? Wilt u hier alleen
gegevens vermelden van iemand binnen de regio?
Naam
Woonplaats
Telefoonnummer(s)

Heeft uw kind op een andere school al onderwijs gehad?

O nee
O ja (hieronder de gegevens van de vorige school invullen)
naam vorige school

naam directeur

adres
postcode en plaats
onderwijs gehad vanaf ………-………-……… en zit nu in groep ………

Privacy
O

Ik geef toestemming voor het vermelden van mjin adres en telefoonnummer in het adresboekje van de school. Dit boekje
wordt niet verstrekt aan externe relaties.

O

Ik geef toestemming om foto’s te plaatsen waar mijn kind op staat; op de website van de school, op de facebook pagina van
de school en in de nieuwsbrief.
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Lidmaatschap Veluwe Plus (van deze contributie worden identiteit gebonden materialen aangeschaft.
Bijvoorbeeld de werkboeken van de bijbelsegeschiedenislessen Levend Water. Raadpleeg voor meer informatie de
schoolgids)
O

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

O

Ik word geen lid van de Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe-Plus en betaal per kalenderjaar een verenigingsbijdrage
die gelijk is aan de hoogte van de contributie.(van deze contributie worden identiteit gebonden materialen aangeschaft.
Bijvoorbeeld de werkboeken van de bijbelsegeschiedenislessen Levend Water)

Ouderbijdrage
O

Ik ga akkoord met het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage. Dit geld wordt ingezet voor schoolgerelateerde zaken als het
schoolreisje, excursies, Sinterklaasfeest, voorleesontbijt etc. Betaling gebeurt via automatische incasso.

Betaalwijze
O

Ik machtig Veluwe Plus (tot wederopzegging) om de verenigingsbijdrage en de ouderbijdrage van Veluwe Plus van mijn
bankrekening af te schrijven via automatische incasso. De verenigingsbijdrage is op dit moment vastgesteld op € 35,- en ik
ga akkoord met een eventuele wijziging van dit bedrag via de algemene ledenvergadering (statutair bepaald). De
contributie wordt geïnd in de maand oktober.

Datum:

Plaats:

Handtekening:
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Bankrekening:

