INSCHRIJFFORMULIER

naam leerling:
eerste lesdag:
(In te vullen door het kindcentrum)

Gegevens leerling
Achternaam
Voornamen
Roepnaam

O Jongen

Geboorteplaats

Geboortedatum

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerservicenummer

O Meisje
/

(kopie paspoort of
identiteitsbewijs leerling toevoegen)

Adres
Postcode

Woonplaats

Tel. nr. thuis

Geheim

O ja

Kerkgenootschap
Naam huisarts:
Medische bijzonderheden
of allergieën
Verboden producten
Medicijngebruik

Extra noodnummer bij ziekte
Naam noodnummer
Afkomstig van school
Adres
of psz/kdv
Postcode/plaats
Gaat deelnemen aan Sammie Komt Kijken

O ja

O nee

Is er sprake van een één-oudergezin

O ja

O nee

O ja

O nee

Thuistaal
Heeft u meer kinderen op onze school?

O nee

/

Gegevens vader / gezaghebbende ouder/wettelijke vertegenwoordiger
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum

Geboorteland

E-mailadres
Beroep
In welk land heeft u de hoogste opleiding gevolgd?
Indien anders dan Nederland dan formulier leerlinggewicht in eigen taal invullen.

Adres / postcode / woonplaats, indien afwijkend van het kind:

Tel.nr. mobiel

Tel.nr. werk

Gegevens moeder / gezaghebbende ouder/wettelijke vertegenwoordiger
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum

Geboorteland

E-mailadres
Beroep
In welk land heeft u de hoogste opleiding gevolgd?
Indien anders dan 'Nederland' kan bijlage 1 in de taal uit het land van herkomst worden gebruikt.

Bent u?

gehuwd /

samenwonend /

gescheiden

Adres / postcode / woonplaats, indien afwijkend van het kind:

Tel.nr. mobiel

Tel.nr. werk

N.B. Opleidingsgegevens a.u.b. invullen op de bijlage 'ouderverklaring leerlinggewicht!

Ondergetekenden, dhr. en/of mevr.
verklaart/verklaren dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn.
Hij/zij verklaart bekend te zijn met de Christelijke identiteit van het
kindcentrum en zal die respecteren.
Ook verleent hij/zij toestemming om informatie voor educatieve doeleinden op te
vragen bij het kindcentrum en om informatie voor educatieve doeleinden over te
dragen aan het vervolgonderwijs.
Hij / zij gaat ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de leerlingenadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Plaats

/

/

(datum)

Handtekening vader / gezaghebbende ouder
wettelijke vertegenwoordiger
Handtekening moeder / gezaghebbende ouder
wettelijke vertegenwoordiger

Handtekening

Alleen in te vullen indien u een (bijna) 4-jarige leerling inschrijft.
Ouderverklaring
Hierbij verklaar ik, dat mijn dochter/zoon gedurende zes maanden voorafgaande
aan de plaatsing op dit kindcentrum niet ingeschreven heeft gestaan als
leerling van een andere onderwijsinstelling, met uitzondering van een
peuterspeelzaal.
Handtekening

Ondergetekenden, dhr. en/of mevr.

Ik geef toestemming om foto's en/of filmmateriaal te gebruiken voor:
de website (van PIT en/of van ons kindcentrum) inclusief digitale informatiegids
en de informatie(tv)schermen bij de ingang van ons kindcentrum en van
PIT kinderopvang & onderwijs.

ja / nee

Ik geef toestemming om foto's en/of filmmateriaal te gebruiken voor:
flyers, brochures, jaarkalender, de (digitale) nieuwsbrief, studieopdrachten
van stagiaires en PIT’ers in opleiding, presentaties, banners, vlaggen en ander
promotiemateriaal van het kindcentrum en van PIT kinderopvang & onderwijs.

ja / nee

Ik geef toestemming om foto's en/of filmmateriaal te gebruiken voor:
de sociale media van ons kindcentrum en van PIT kinderopvang & onderwijs
(zoals Twitter, Facebook, Instagram).

ja / nee

Ik geef toestemming om foto's en/of filmmateriaal te gebruiken voor:
persberichten van het kindcentrum en van PIT kinderopvang & onderwijs in
bijvoorbeeld kranten. (Deze kunnen als persbericht dan ook op sociale media,
de informatie(tv)schermen bij de ingang en op de eerdere genoemde websites
getoond worden).

ja / nee

Handtekening

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage
Ondergetekenden:
1. Het bestuur van PIT, als bevoegd gezag van:
in dezen vertegenwoordigd door:
Verder te noemen 'het kindcentrum'.

Kindcentrum De Kim
dhr. A. van Sprang

2. De heer / mevrouw
zijnde de wettelijk vertegenwoordiger van het kind zoals genoemd in
dit formulier.
Verder te noemen 'de wettelijk vertegenwoordiger'.
In aanmerking nemende dat:
* De wettelijk vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij het
kindcentrum, welke de inschrijving heeft aanvaard.
* Het kindcentrum naast het verzorgen van regulier onderwijs zich tevens sterk
maakt voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse
activiteiten, welke ten doel hebben de maatschappelijke en
persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen.
* De wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast
het reguliere onderwijs tevens deel neemt aan de in de informatiegids met
name genoemde, door het kindcentrum verzorgde activiteiten en bereid is de
daarvoor geldende kosten aan het kindcentrum te voldoen.
* De wettelijk vertegenwoordiger door het aangaan van deze
overeenkomst ook gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de
kindcentrum volledig en tijdig te voldoen.
Verklaren overeengekomen te zijn:
* De wettelijk vertegenwoordiger wenst de leerling deel te laten nemen
aan de activiteiten die vallen onder de ouderbijdrage zoals in de
informatiegids vermeld.
* De wettelijk vertegenwoordiger zal de voor activiteiten verschuldigde kosten voldoen
op rek. nummer van het kindcentrum:
NL46 INGB 0002 7314 88
zodra daar in een (nieuws)brief van het kindcentrum toe is opgeroepen.
* De wettelijk vertegenwoordiger neemt contact op met de directeur als
door omstandigheden de bijdrage niet betaald kan worden. De directeur
verwijst de wettelijk vertegenwoordiger dan naar de Stichting Leergeld.
* Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één leerjaar,
en wordt behoudens tijdige opzegging door één der partijen, telkens
stilzwijgend met één leerjaar verlengd.
datum:
Handtekening

N.B. Gelieve de bijlage in te vullen voor de vaststelling van het leerlingengewicht!

Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:
Voorna(a)m(en)

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum …………………………………………………………..

O

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling

……………………………..

Bent u de enige ouder?

O

m

ja

/

/

Ov
O nee

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling
…………………………………………………………………………………………………………..

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

O2
-

-

O3-

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
meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet

-

onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder
……………………………………………………………………………..
Geboortedatum ouder/verzorger
………………………………………………………………………………………..
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond
Categorie

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

O2

-

-

O3-

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
meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet

-

onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

