Inschrijfformulier
PERSONALIA LEERLING

PERSONALIA VERZORGER 1

Achternaam

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Voorletters
Geslacht M / V

Roepnaam

Relatie tot kind vader / moeder / ..........
Geboortedatum

Geslacht M / V
Geboortedatum

(dd-mm-jj)

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Beroep

BSN

Genoten opleiding

Onderwijsnummer

Werkzaam bij bedrijf

Gezindte

Telefoon werk

Eerste nationaliteit

Telefoon mobiel

Tweede nationaliteit

Burgerlijke staat

Culturele achtergrond (land)

Straat en huisnummer

Land van herkomst (tbv Cfi)

Postcode

Datum in Nederland

(dd-mm-jj)

Land van herkomst vader

Plaats
Telefoon thuis

Land van herkomst moeder

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

Opleidingcat. verzorger 1 O basisonderw. of (v)so-zmlk
O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
O overig vo en hoger
Opleidingcat. verzorger 2 O basisonderw. of (v)so-zmlk
O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
O overig vo en hoger
VVE deelname Ja / Nee

E-mail
PERSONALIA VERZORGER 2
Achternaam
Voorletters
Geslacht M / V
Relatie tot kind vader / moeder / ..........
Geboortedatum

Naam VVE programma

Geboorteplaats

Indien afkomstig van andere school:

Beroep

School van herkomst naam

Genoten opleiding

School van herkomst plaats

Werkzaam bij bedrijf

Volgt onderwijs sinds

(dd-mm-jj)

Telefoon werk

HUISARTS EN MEDISCH

Telefoon mobiel

Achternaam huisarts

Burgerlijke staat

Adres

Indien afwijkend van verzorger 1:

Woonplaats

Straat en huisnummer

Medicijngebruik Ja / Nee

Postcode

Indien ja, welke medicijnen

Plaats

Allergie

Telefoon thuis

Producten die kind niet mag

(dd-mm-jj)

Telefoon thuis geheim Ja / Nee
E-mail

(dd-mm-jj)

Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s door basisschool De Mirt gebruikt mogen worden*:





in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender
op de website van de school
in de (digitale) nieuwsbrief
op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook)

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

ONDERTEKENING

GEZIN

Handtekening verzorger 1

Aantal kinderen gezin

____________

Handtekening verzorger 2

Geb.datum broertje(s)/zusje(s)

____________

Noodnummer en naam

____________

Datum aanmelding

(dd-mm-jj)

___

Eventuele opmerkingen

Verklaring
Ondergetekende verklaart
1. dat hij/zij de grondslag van Florion zoals geformuleerd en geborgd in de statuten1, onderschrijft/onderschrijven2.
2. dat hij/zij, waar mogelijk, een wezenlijke bijdrage levert/leveren aan de verwezenlijking van de gereformeerde identiteit van de school.
3. dat het hun bekend is, dat hij/zij als ouder(s)/verzorger(s) alle rechten en plichten heeft/hebben die horen bij en voortvloeien uit het hebben
van een kind op deze school.
Plaats:

………………………………………………………

………………………………………………………………………
[handtekening vader/verzorger]

Datum:

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………
[handtekening moeder/verzorgster]

.

1

Grondslag is de Bijbel als onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Eenheid
Onder ‘onderschrijven’ wordt verstaan ‘erkennen’ en ‘goed vinden’

2

www.florion.nl
bestuurskantoor@florion.nll

GBS De Mirt
Rolklaver 1
8265 EA Kampen
038-3316550
info.demirt@florion.nl

