AANMELDFORMULIER
Radarschool “JAN WOUTER VAN DEN DOEL”
Kabbelaarsbank 2
Postbus 165

4301 XB Zierikzee
4300 AD Zierikzee

Gegevens leerling
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Meisje / jongen
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Straat + huisnummer:
Postcode+woonplaats:
Burgerservicenummer:
Hiervan een kopie op
school afgeven.
Telefoon thuis:
Telefoon werk vader:
Telefoon werk
moeder:
Naam oppas:
Adres oppas:
Telefoon oppas:
Kerkelijke gezindte:
Plaats in het gezin:
1e, 2e, 3e, ….kind; …….jongens,…………meisjes
Onderwijs in eigen
Ja /nee
taal en cultuur:
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0111-414133

Gegevens ouders/verzorgers
Vader

Moeder

Naam en voorletters:
Straat + huisnummer:
Postcode+woonplaats:
E-mail adres:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Opleiding:
(hoogst genoten)
Diploma behaald op:
Beroep:
Eenoudergezin:
Ja /nee
Gescheiden:
Ja/nee
Voogdij toegewezen
aan:
Vluchteling:
Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee

In het belang van het kind is het wenselijk dat de school over de volgende gegevens
beschikt. U bent vrij om deze in te vullen.

Gegevens huis//tandarts
Naam tandarts:
Naam huisarts:

Adres:
Adres:

Tel:
Tel:

Vorig schoolbezoek
Ons kind bezocht:

Ons kind maakt
gebruik van:

Naam basisschool:
Postcode:
Laatste groep:

Kinderdagverblijf
Peuterspeelzaal
Basisschool
Buitenschoolse
opvang
Tussenschoolse
opvang:

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Naam:
Naam:
Naam:
Naam:
Dagen:
Dagen:

Adres:
Telefoonnr:

Plaats:
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Ons kind is wel/niet op een andere school aangemeld.

Schoolvereniging/ouderbijdrage
Ik ben lid van de schoolvereniging
Ik wil lid worden van de schoolvereniging
Bijdrage minimum contributie
Ouderbijdrage ( vrijwillig)
Ik geef hierbij toestemming om mijn
kind op foto/video /website/facebook te
zetten wanneer deze voor
schooldoeleinden wordt gebruikt.

Ja
Ja
€ 11,27
€ 55,00
Ja

Nee
Nee

Nee

Opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AANMELDINGSFORMULIER/ONDERWIJSVERKLARING
De heer/mevrouw………………………………………………………………………
verder aangeduid als “de wettelijke vertegenwoordiger” van de leerling(en)………
………………………………………………………………………………………………………neemt/nemen kennis van
het onderstaande:
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De school
De school maakt deel uit van Radar, vereniging voor Protestants Christelijk
Onderwijs Schouwen en heeft ten doel het geven van onderwijs zonder
winstoogmerk door oprichting en instandhouding van het christelijk onderwijs.
De school heeft als uitgangspunt: de Bijbel als Gods Woord. Daarbij gaat het om:
 Het uitdragen en voorleven van het evangelie (geloofsopvoeding)
 De gelijkwaardigheid en het uniek zijn van ieder mens(respect)
 De zorg voor de schepping (rentmeesterschap)
 De gemeenschapszin (solidariteit)
 Het geloof in de toekomst (perspectief en hoop)
 De relatieve vrijheid van de mens (vrijheid in verantwoordelijkheid)
De school doet al wat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om de leerling
het betreffende leerjaar met goed gevolg te laten doorlopen.
De school richt zich bij de verzorging van het onderwijs aan de leerling naar de
regels die zijn vastgesteld binnen de school en die onder meer zijn neergelegd in:
 Het schoolplan
 De schoolgids
 Het medezeggenschapsreglement
De school verleent inzage in deze regelingen aan de wettelijke vertegenwoordiger.
De leerling
De leerling respecteert de grondslag van de school en houdt in gedrag en uitlatingen
rekening met deze grondslag.
De leerling volgt het door de school verzorgde onderwijs.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats:……………………………………………………….Datum:……………………………………………………………………
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………………….
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