Aanmeldingsformulier Eben-Haëzerschool, Vogelsant 8, 8303 ZR Emmeloord
Graag geheel ingevuld en ondertekend inleveren, of opsturen naar de school.
Gegevens leerling :

Jongere broertjes/zusjes: geboortedatum

Achternaam

:

Voorvoegsels

:

Doopnamen

:

Roepnaam

:

Geslacht

:o M

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Sofinummer (BSN)

:

Nationaliteit

:o Ned

Gedoopt

:o Ja

Kerkelijke gezindte

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Emailadres

:

Gemeente

:

Telefoon

:

Mobiele nr vader

:

Mobiele nr moeder

:

Telefoon in geval van nood:

oV

Medische gegevens :

o Anders:
o Nee

Geheim:

o

Vader

o Ja o Nee
o Ja o Nee

Indien ja, wat is de naam van de peuterspeelzaal?
Vorige school/PSZ

:

Adres

:

Postcode / Plaats

:

Telefoon

:

Groep

:

Leerkracht

:

:

Telefoon arts

:

Medicijnen
Speciale zorg i.v.m.
beperkingen

:
:

Als er zich in de geschiedenis van het kind
bijzonderheden te melden zijn (rond de
bevalling of bijv. ziekten, pleegzorg,
Nee taalachterstand) is het noodzakelijk, dat
wij daarvan op de hoogte zijn.
Graag hieronder vermelden:

o moeder

Is er bij uw kind sprake van een VVE-indicatie?
Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal?

o Ja o

Huisarts

Gegevens vader/verzorger:

Gegevens moeder/verzorgster:

Naam én voorletters :
Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Kerkelijke gezindte

:

Nationaliteit

:o Ned

Opleiding

:o Alleen Basis Onderwijs

o Anders:

o Alleen de eerste twee jaar brugklas
o Mavo, Havo, of Vwo (wel of niet een dipl.)
o Lager beroepsonderwijs (VBO)
o Middelbaar beroepsonderwijs
o Hoger beroepsond./Universiteit
Einddiploma’s

:

Beroep

:

Groeit het kind op in een één-oudergezin?
Is er sprake van een omgangsregeling?
Is er sprake van bijzondere afspraken?

o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee

o Ned o Anders:
o Alleen Basis Onderwijs
o Alleen de eerste twee jaar brugklas
o Mavo, Havo, of Vwo (wel of niet een dipl.)
o Lager beroepsonderwijs (VBO)
o Middelbaar beroepsonderwijs
o Hoger beroepsond./Universiteit

Zo ja, bij:o vader
Zo ja, bij:o vader

o moeder
o moeder

Zo ja, welke?

Waarom meldt u uw kind op onze reformatorische school aan?

Hebt u ook kinderen op andere basisscholen? Zo ja, op welke?

Gegevens eventuele verzorger/voogd:
Naam én voorletters :

contactgegevens:

adres
:
telefoon :
Verklaring:
Ondergetekende, vader, moeder, verzorger verklaart:
1. Kennis te hebben genomen van de inhoud van de schoolgids van de Eben-Haëzerschool;
2. In te stemmen met / respect te tonen voor (*) de grondslag, doelstelling en de schoolregels van deze
school, zoals verwoord in de schoolgids;
3. Akkoord te zijn met publicatie van foto's/groepslijsten/adresgegevens in Nieuwsbrief en voor
onderwijsdoeleinden;
4. Dat de aan de voorzijde vermelde leerling niet reeds staat ingeschreven bij een andere school.
Plaats:

Datum:

Handtekening vader/verzorger:

Handtekening moeder/verzorger:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Met onderschrijven van de identiteit / grondslag / doelstelling en schoolregels wordt bedoeld, dat men verklaart daar
volledig achter te staan.
Met respecteren wordt bedoeld, dat men het niet volledig eens is met de identiteit / grondslag en/of doelstelling, maar dat
men zich wel bereid verklaart zich te onderwerpen aan de, naar het oordeel van het bestuur en de schoolleiding, uit de
identiteit / grondslag en doelstelling voortvloeiende verplichtingen inzake school en onderwijs, voor zijn / haar kinderen.
Ook is in een gezamenlijk gesprek met bestuur en directie aan de orde geweest wat bovenstaande formuleringen inhouden:
De ouders/verzorgers zullen zich op loyale wijze schikken wanneer het zaken betreft als het gebruik van de
Statenvertaling en het niet dragen van broeken door meisjes.
Tevens zullen geen pogingen worden ondernomen om koerswijzigingen tot stand te brengen in de beleving van het
reformatorisch erfgoed van de school, bijvoorbeeld met betrekking tot de zondagsrust.
Op school zullen de betreffende leerlingen volledig deelnemen aan alle activiteiten die voortvloeien uit de identiteit van de
school, zoals het leren van psalmversjes en catechismus, meezingen van psalmen en geestelijke liederen, meebidden en
meeluisteren naar het bijbel- of kerkgeschiedenisverhaal.

