
AANMELDINGSFORMULIER 
NIEUWE LEERLINGEN - SCHOOLJAAR 2016-2017
als bedoeld in artikel 23 en 24 van het huishoudelijk reglement en artikel 7, 10 en 11 van de statuten van mei 2014. 

Inschrijven in groep/leerjaar:   

Stamboeknummer:   

Datum inschrijving:   

Lidnummer VPCO:

Schoolstempel:

Dit blok door de schoolleiding in te vullen

Achternaam: 

Voorna(a)m(en):

Geslacht: man vrouw

Geboortedatum (dd-mm-jj):   Geboorteplaats:

Identiteitsnummer:

Straat en huisnummer:

Email-adres:    Lidnummer VPCO:

Godsdienst:   Nationaliteit:

Voertaal thuis:

Is ingeschreven geweest bij een andere school: Ja Nee  

Naam school van herkomst:      

Groep/leerjaar   Onderwijs sinds (dd-mm-jj):

Achternaam huisarts:

Adres:

Telefoonnummer:

Verzekering: BZV SVB Particulier: (verzekering vermelden)

Medicijngebruik: Ja Nee Indien ja, welke:

Allergie: Ja Nee Indien ja, waarvoor:

Producten die het kind niet mag gebruiken:

Gegevens Leerling

Medische Gegevens

j j j j m m d d nr.
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Aantal kinderen in het gezin: Plaats van het kind in het gezin: 

Noodnummer: Contactpersoon noodnummer:

Eventuele opmerkingen gezin:

Heeft u reeds kinderen op een van onze scholen? Ja Nee Zo ja, welke:

Naam:  Groep:

Achternaam:

Voornamen:

Geslacht: man vrouw

Relatie tot kind:

Geboortedatum (dd-mm-jj):

ID nummer:

Geboorteplaats:

Godsdienst:

Beroep:

Werkzaam bij bedrijf:

Telefoon werk: 

Telefoon mobiel:

Burgerlijke staat:

Straat/huisnummer:

Wijk:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis geheim: Ja Nee

e-mail:

Achternaam:

Voornamen:

Geslacht: man vrouw

Relatie tot kind:

Geboortedatum (dd-mm-jj):

ID nummer:

Geboorteplaats:

Godsdienst:

Beroep:

Werkzaam bij bedrijf:

Telefoon werk: 

Telefoon mobiel:

Burgerlijke staat:

Straat/huisnummer:

Wijk:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis geheim: Ja Nee

e-mail:

Gezin

Personalia verzorger 1 Personalia verzorger 2

j j j j m m d d nr. j j j j m m d d nr.

Ondertekening verzorger 1
Hierbij verklaart ondergetekende dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld

Ondertekening verzorger 2
Hierbij verklaart ondergetekende dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld

Datum en handtekening Datum en handtekening
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De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:   
 • de directie en leerkrachten/docenten van de school 
 • de algemeen directeur en secretaresses 
 • de onderwijsinspectie         

 •  hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben dat mijn kind op foto’s verschijnt op de website, Facebook, 
informatiefolder, film of enig ander materiaal dat door de school wordt uitgegeven.

 •  hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben dat de schoolmaatschappelijk werker ingeroepen of betrokken 
wordt in een situatie die zich voordoet op socaal emotioneel gebied, zulks ter beoordeling van de school-
leiding.

 •  hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben dat de school contact opneemt met externe hulpverleners 
indien dat in het belang van de ontwikkeling van de leerling is.    

 •  hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben tegen een eventueel huisbezoek   
 

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie 
dat op zijn kind betrekking heeft. De ouder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in persoons- 
en adresgegevens. 

Hierbij verklaart ondergetekende zich ervan bewust te zijn dat de VPCO een vereniging is op Protestants Christelijke  
grondslag en gaat ermee akkoord dat zijn/haar kind onderwijs ontvangt conform de visie en uitgangspunten van de 
vereniging, volgens artikel 3 van de statuten van mei 2014. Tevens verklaart ondergetekende kennis te hebben ge-
nomen van en akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden, met artikel 22 van het huishoudelijk reglement 
en artikel 8 lid 2 van de statuten van mei 2014 waarin staat geschreven dat de leden van de VPCO zich verplichten 
de contributie jaarlijks en tijdig te voldoen. Deze verplichting geldt voor de gehele periode zoals bepaald in artikel 8 
lid 2 van de statuten. Deze verplichting geldt voor de gehele periode zoals bepaald in artikel 8 lid 2 van de statuten.

Er zullen 15% incassokosten gelden bij de buitengerechtelijke invordering van de ledencontributie.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het bovenstaande.      
   

Verklaring school

Toestemmingen

Handtekening (aspirant) lid Datum
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Ruimte voor aantekeningen
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