Aanmeldformulier
Basisschool
Gegevens leerling
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
VVE indicatie

De Baskuul, Lutjebroek

Geheim

Ja/Nee

Geheim

Ja/Nee

Ja/ Nee

Gegevens Verzorger 1
Achternaam
Voornaam
Relatie tot leerling
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

Gegevens Verzorger 2
Achternaam
Voornaam
Relatie tot leerling
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

Handtekening

Handtekening

Datum aanmelden
Datum inschrijving (vult school in)
Verklaring
Door dit inschrijfformulier te ondertekenen, gaat u akkoord met ons schoolbeleid. Het beleid is terug
te vinden in onze schoolgids. www.debaskuul.nl
Toestemming
Geeft u toestemming voor deelname aan activiteiten die buiten het schoolgebouw plaatsvinden zoals
wandelen, excursies, sportdagen, schoolreis en schoolkamp? Ja / Nee

Aanvullende informatie
Naast het door u ingevulde inschrijfformulier zouden we graag extra informatie
over onze nieuwe leerling ontvangen. Dit om uw kind op de juiste manier te
kunnen begeleiden. Deze gegevens worden vastgelegd in de administratie van
onze school. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe
is beperkt. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties
als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is
volgens de wet.
In het privacyreglement is verder beschreven hoe de school omgaat met haar
leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Aanvullende gegevens leerling
Geboorteplaats
Nationaliteit
Voertaal thuis
(naam. tel. en relatie tot kind)
Noodnummers
1.
bij afwezigheid van de ouders
2.
Huisarts
Telefoonnummer huisarts
Aanvullende gezinsgegevens
Eénoudergezin
Ja / Nee
Samengesteld gezin
Ja / Nee
Samenstelling gezin
Andere kinderen in het gezin Naam:

Medische bijzonderheden
Is uw kind ergens allergisch
voor?
Zo ja, waarvoor?
Volgt uw kind een dieet of
mag het bepaalde
voedingsmiddelen niet
hebben?

Geboortedatum:

Zijn er medische handelingen
Ja * / Nee
vanuit school nodig om uw kind
gezond op school te kunnen
* Neem contact op met directie voor het
laten zijn?
protocol medisch handelen.
Schoolloopbaan nieuwe leerling
(invullen bij aanmelding groep 1)
Heeft uw kind de
peuterspeelzaal of een
kinderdagverblijf bezocht?
Naam PSZ / KDV
Mogen wij contact opnemen
met PSZ/KDV om een
doorgaande lijn te
waarborgen?
Schoolloopbaan nieuwe leerling
(invullen bij aanmelding voor andere groep dan groep 1)
Naam van de vorige school
Adres
Plaats
Telefoonnummer
Welke groepen heeft uw kind
doorlopen?
In welke groep zat uw kind het
laatst?
Naam laatste leerkracht(en)
Voordat de inschrijving definitief is, nemen we altijd contact op met de vorige
school.
Zijn er bijzonderheden in het ontwikkelingsverloop van uw kind?
Spelen (o.a. concentratie,
Ja / Nee
zelfstandigheid)
Taalontwikkeling (o.a.
Ja / Nee
woordenschat, moment van
beginnen met praten)
Gedrag (o.a. overactief,
Ja / Nee
teruggetrokken,
probleemgedrag)

Lichamelijke ontwikkeling (o.a.
gezichtsvermogen, gehoor,
motoriek)
Contacten met anderen
Bijzondere gebeurtenissen die
in het kinderleven hebben
plaatsgevonden
Dyslexie in de familie

Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee

Toelichting op bijzonderheden ontwikkelingsverloop :

Is uw kind in behandeling (geweest) bij?
KNO-arts
Ja / Nee / Niet meer
Psycholoog/Parlan
Ja / Nee / Niet meer
Logopedist
Ja / Nee / Niet meer
Fysiotherapeut
Ja / Nee / Niet meer
Ambulante begeleiding
Ja / Nee / Niet meer
Kinderarts
Ja / Nee / Niet meer
Centrum Jeugd en gezin
Ja / Nee / Niet meer
Anders, nl…….
Ja / Nee / Niet meer
Mogen wij contact opnemen voor meer informatie met
bovenstaande instanties?
Ruimte voor toelichting:

Ja / Nee

Toestemming beeldmateriaal
Om beeldmateriaal te kunnen gebruiken, hebben we u toestemming nodig.
Deze toestemming wordt elk jaar opnieuw gevraagd. U kunt op elk moment uw
toestemming weer intrekken door een email naar de directie van de school te
sturen.
1. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk
herkenbaar op staat, op het Ouderportaal (beschermde
omgeving, alleen voor andere ouders te zien) te plaatsen
2. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk
herkenbaar op staat, op de website van onze school te
plaatsen
3. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk
herkenbaar op staat, in de schoolgids/schoolfolder van
onze school te plaatsen
4. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk
herkenbaar op staat, te gebruiken binnen de school.
5. Toestemming om filmpjes, waar uw kind duidelijk
herkenbaar op staat, te gebruiken binnen de school.
6. Toestemming om foto’s, waar uw kind duidelijk
herkenbaar op staat, te gebruiken in een persbericht.

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Betreft: lidmaatschap oudervereniging

Lutjebroek, schooljaar 2021/2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Dit schooljaar komt/komen uw kind(eren) op De Baskuul op school. Via de leerkracht (of directie) van
uw kind(eren) wordt u geïnformeerd over de oudervereniging. Middels deze brief kunt u zich
aanmelden als lid van de oudervereniging.
De oudervereniging stelt zich tot doel de ouders van de kinderen bij de school te betrekken en hen te
vertegenwoordigen. Daarnaast maakt de oudervereniging een aantal activiteiten voor de kinderen
mogelijk door deze mee te financieren en/of te coördineren. Dat zijn onder andere het sinterklaasfeest,
kerstfeest, het kleuterfeest, het kamp, culturele activiteiten, sportdag en de huisbroei (bloemstukjes
maken voor groep 6, 7 en 8). De activiteiten die de oudervereniging organiseert en financiert zijn
bedoeld voor alle kinderen van wie de ouder(s) lid zijn van de oudervereniging.
Wij hopen dan ook dat u lid wordt van de oudervereniging zodat uw kind(eren) kunnen deelnemen aan
de door de oudervereniging verzorgde en betaalde activiteiten.
De kosten van het lidmaatschap bedragen per schooljaar € 45,00 per kind dat op De Baskuul staat
ingeschreven. Het bedrag voor een nieuw kind, dat in de loop van het schooljaar instroomt, zal naar
tijdsgelang aangepast worden. Daar komt € 5,00 per gezin bij tenzij een automatisch incasso wordt
afgegeven (en ook daadwerkelijk op deze manier geïnd wordt).
Een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheid.
Wij vragen u de volgende pagina in te vullen en in te leveren gelijk met de inschrijving van uw kind
op de Baskuul. Tevens mag u het ook rechtstreeks inleveren bij de Penningmeester (zie adres
hieronder). Indien u het formulier inlevert gelijk met de inschrijving op school, dan geeft u school de
machtiging dit formulier te mogen delen met de Penningmeester van de Oudervereniging de Baskuul
voor verdere juiste verwerking.
Heeft u nog vragen dan horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groeten namens oudervereniging de Baskuul,
Sandra May-Ewaart
Penningmeester



Nico Kolenbergstraat 22, 1614 KN Lutjebroek
ov@debaskuul.nl
06 432 532 76

LIDMAATSCHAP OUDERVERENIGING
Naam incassant : Oudervereniging De Baskuul
: Horn 15,1614 LS LUTJEBROEK (NL)
IBAN nummer : NL90 RABO 0130 2004 68
Incassant ID
: NL07ZZZ37102724000
Onderstaande ouder(s) / verzorger(s) worden wel/ geen* lid van de oudervereniging

Betreft kind

: ……………………………………………….

Klas: …………….

Handtekening

: ………….………………………………………………………………

MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan
Oudervereniging de Baskuul om de contributie af te schrijven. Onderstaande in te
vullen gegevens betreffen de gegevens van de eigen bankrekening.
Eigen bankrekening IBAN

: ………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………

Datum

: ………………………………………………………

Handtekening

: ………………………………………………………

Wijzigingen voorbehouden.
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.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

