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8939CB Leeuwarden

www.maximaschool.nl
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058-2880842

Inschrijfformulier
PERSONALIA LEERLING

ALGEMENE TOELICHTING
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit
inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op
de Máximaschool

Achternaam
Voorna(a)m(en)

VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden
behandeld en zijn alleen ter inzage voor:

Roepnaam
Andere naam hanteren Ja / Nee
Zo ja, welke
Geslacht M / V
Geboortedatum

(dd-mm-jj)

Geboorteplaats
Sofinummer/BSN*
Godsdienstige
levensbeschouwing
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Per wanneer komt u kind op
school
In welke groep
Land van herkomst (tbv Cfi)
Datum in Nederland

(dd-mm-jj)

Land van herkomst vader

- de directie van de school en eventuele centrale directie;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste
gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op
zijn kind betrekking heeft.
*TOELICHTING SOFINUMMER/BSN
Sofinummer, Burgerservicenummer en onderwijsnummer
zijn meestal dezelfde nummers. Het nummer van uw kind
kunt u op een aantal documenten vinden:
1. Op het officiële document wat u daarvoor van de
overheid gekregen heeft. Bent u het kwijt dan kunt u bij
ieder belastingkantoor met een publieksbalie een nieuwe
opgave krijgen.
2. Op het paspoort of identiteitskaart van de leerling.
3. Op de zorgpas of zorgpolis waar het
Burgerservicenummer van het kind op vermeld staat.
4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke
Basisadministratie. Controleer of het sofinummer er
daadwerkelijk op staat.
**TOELICHTING ONDERWIJSGEGEVENS
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de
opleidingsgegevens worden gecontroleerd.

Land van herkomst moeder
Naam evt. bezochte peuterspeelzaal of kinderdagopvang
VVE (voor- en vroegschoolse
Ja / Nee
educatie

GEZIN

Indien afkomstig van andere school:

Aantal kinderen gezin

Naam school van herkomst

Plaats van kind in gezin

Plaats school van herkomst
Volgt onderwijs sinds

Evt. broertjes/zusjes
(dd-mm-jj)

Geboortedatum:

1
2

Huisarts

3

Adres __________________________

4

Woonplaats __________________________

Noodnummer

Telefoon __________________________

Noodnummer naam

Medicijnen __________________________

Thuistaal

Allergie __________________________
Producten die kind niet mag

Tandarts
Telefoon

Ontwikkeling van uw kind bijzonderheden op medisch gebied

Nee / Ja namelijk;

Zijn er zaken die belangrijk zijn voor de school om te weten

Nee / Ja namelijk;

PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam

Achternaam

Voornaam

Voornaam

Geslacht M / V

Geslacht M / V

Relatie tot kind vader / moeder / ...

Relatie tot kind vader / moeder / ...

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Beroep

Beroep

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding

of diploma**

of diploma**

Diploma behaald Ja / Nee

Diploma behaald Ja / Nee

Indien nee, aantal jaren

Indien nee, aantal jaren

onderwijs binnen opleiding

onderwijs binnen
opleiding

Naam van de school waar

Naam van de school waar

diploma behaald is

diploma behaald is

Jaar waarin diploma behaald is

Jaar waarin diploma
behaald is

Werkzaam bij bedrijf

Werkzaam bij bedrijf

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat
Indien afwijkend van
verzorger 1:

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

E-mail __________________________
In te vullen door de school:

E-mail

________________________

In te vullen door de school:

Opleidingscategorie weging O basisonderw. of (v)so-zmlk

Opleidingscategorie
O basisonderw. of (v)so-zmlk
weging

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb

O overig vo en hoger

O overig vo en hoger

Ouder/verzorger verklaart hierbij dat hij/zij:




Kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van het onderwijs en het beleid van onze school d.m.v.
schoolgids en/of website en de identiteit van de school onderschrijft dan wel respecteert.
De toelichting bij het invullen van ‘verklaring inschrijving’ (zie bijlage) heeft gezien en ondertekend.
Een inschrijfformulier heeft ontvangen met betrekking tot lidmaatschap van de Vereniging voor PCBO
Leeuwarden en omstreken (zie bijlage).
ONDERTEKENING
Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 1
Handtekening
Datum

ONDERTEKENING
Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 2
Handtekening
Datum

Toelichting bij het invullen van verklaring inschrijving
Hieronder vindt u een toelichting bij diverse aspecten die genoemd worden in de overeenkomst
Personaliagegevens
Door nieuwe wettelijke regelingen moet onze school een aantal gegevens opnemen in de leerling administratie. Deze gegevens
spelen een rol bij de bekostiging van onze school. Wij vragen u daarom goed te letten op de spelling van de naam van uw kind
(en waar nodig te verbeteren). De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk,
omdat de namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.
Uiteraard wordt hier vertrouwelijk mee om gegaan.
Ouderbijdrage
Als ouder ondersteunt u, met de vrijwillige ouderbijdrage, de bekostiging van diverse activiteiten (zie schoolgids) van het
onderwijs op de Máximaschool. Hierbij kunt u denken aan; Sinterklaasviering, kerstviering, sport- en spelactiviteiten etc. Van de
ouders met schoolgaande kinderen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de
Medezeggenschapsraad. Het betreft hier per schooljaar.
U ontvangt omstreeks november een brief waarin u verzocht wordt om uw bijdrage te betalen. Mocht de bijdrage voor u een
probleem zijn, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directeur en/of de penningmeester. Uiteraard wordt hier vertrouwelijk mee
om gegaan.
Toestemming oudergegevens
De oudergegevens (telefoonnummer > indien geheim niet, adres, mailadres) worden verstrekt onder de ouders van de groep van
uw zoon/dochter. Middels deze overeenkomst vragen wij u hiervoor toestemming.
Toestemming website / schoolfoto’s / sociale media (b.v. Facebook, twitter)
Onze school heeft een eigen website www.maximaschool.nl waarop we informatie geven over ons onderwijs en onze
schoolorganisatie. Daarnaast willen we onze school graag op een leuke en aantrekkelijke manier presenteren en ouders/kinderen
een impressie geven doormiddel van foto's van allerlei activiteiten in en rond onze school, excursies en andere uitstapjes.
Middels deze overeenkomst vragen wij uw toestemming tot plaatsing van foto’s op het openbare deel van onze website en
sociale media (facebookpagina, twitter) waar uw kind(eren) op staat of staan.
Toestemming video-opnames e.d.
Ten behoeve van professionalisering van leerkrachten, stagiaires e.d. worden steeds vaker video-interactie opnames gemaakt.
Het gaat dan om opnames van groepen of groepjes kinderen in de klas, de sportzaal of op het plein. Gaat het om een videoopname specifiek één kind betreffend, dan zullen wij vooraf contact met u opnemen. Middels deze overeenkomst vragen wij uw
toestemming voor het maken van video-interactie opnames.
Toestemming leerling-bespreking met (externe) deskundigen
De wet op privacy bepaalt dat persoonlijke gegevens niet zonder toestemming vrij kunnen worden gegeven. Deze regelgeving
geldt ook voor onze school. In het kader van zorg voor onze leerlingen houden wij jaarlijks een aantal leerling besprekingen. De
voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen wordt dan in het team besproken.
Mocht er sprake zijn van specifieke problematiek, dan kan het voorkomen dat wij ondersteuning en advies inwinnen bij onze
eigen specialisten in de vereniging, een ambulante begeleider of onze schoolarts van GGD Fryslân.
Via dit formulier vragen wij uw toestemming om in voorkomende gevallen uw kind(eren) met deze deskundigen te mogen
bespreken. Met nadruk vermelden wij hierbij dat het alleen gaat om toestemming voor een eerste advies.
Voor onderzoeken door (externe) deskundigen, zoals een logopedisch, een pedagogisch-didactisch of een psychologisch
onderzoek wordt u apart om toestemming gevraagd. U moet ten behoeve van genoemde onderzoeken dan zelf ook formulieren
invullen en ondertekenen.
U wordt uiteraard door de groepsleerkracht op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind(eren). Ook wordt u in
voorkomende gevallen geïnformeerd over de uitkomsten van overleg en opgestelde handelingsplannen. In een handelingsplan
staat beschreven waaraan in een bepaalde periode met een kind (extra) aan gewerkt wordt, hoe dat wordt georganiseerd en
welke leermiddelen er worden gebruikt.
Mocht u bezwaren hebben tegen één van bovengenoemde punten dan kunt u dat schriftelijk aan de directeur
kenbaar maken. Deze verklaring geldt voor de gehele periode dat de leerling(en) op de Máximaschool zitten.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet namens het team van de Máximaschool,
Ank Verhoeff

Naam verzorger 1
Handtekening
Datum

Naam verzorger 2
Handtekening
Datum

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN
MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN
POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN
TEL.: 058-2130350
E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Aan de ouders of verzorgers van de leerlingen van de
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
in Leeuwarden
Leeuwarden
Geachte heer, mevrouw,
U heeft uw kind of kinderen ingeschreven op één van de scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs Leeuwarden. Het bestuur is blij met uw keuze en vertrouwt erop dat uw kind/kinderen zodanig worden
begeleid zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat ze met plezier naar school zullen gaan.
Het motto van PCBO Leeuwarden is:
Onderwijs op maat, bereikbaar en toegankelijk, met oprechte aandacht voor ieder kind!
PCBO Leeuwarden is een vereniging. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om hiervan lid te kunnen worden.
Lidmaatschap staat open voor iedereen die instemt met de grondslag en de doelstelling van de vereniging. Deze staan
vermeld op bijgevoegd aanmeldingsformulier.
Als lid van de vereniging bent u van harte welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en heeft u stemrecht.
Daarmee heeft u invloed op de samenstelling van het bestuur en op het door het bestuur gevoerde beleid.
Voor informatie over onze vereniging verwijzen wij u graag naar onze website, www.pcboleeuwarden.nl, waarop u
ook onze statuten kunt vinden. U kunt deze echter ook aanvragen via de contactgegevens in het briefhoofd.
De hoogte van de contributie mag u zelf bepalen, maar bedraagt minimaal € 10,-. Het lidmaatschap is persoonlijk en
eindigt bij wederopzegging.
Mocht u om welke reden dan ook geen lid kunnen of willen worden, maar wilt u de vereniging toch financieel steunen,
dan kunt u zich aanmelden als donateur.
U kunt zich als lid of donateur aanmelden door het bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
U kunt dit opsturen naar de PCBO Leeuwarden, Postbus 1090,
8900 CB Leeuwarden. U mag het formulier ook inleveren bij de school van uw kind.
U ontvangt bericht over uw inschrijving, met het verzoek om het contributiebedrag voor het lopende kalenderjaar over
te maken op onze bankrekening. Dit geldt ook voor donateurs.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van PCBO Leeuwarden e.o.,
Hans Greidanus
Directeur-bestuurder

Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!

Aan het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk

Basisonderwijs Leeuwarden e.o.
Postbus 1090
8900 CB Leeuwarden (afgeven op school is ook mogelijk)

Ondergetekende:
naam: de heer / mevrouw1:

........................……..................................................................

adres:

...............................................................................................

postcode en woonplaats:

...............................................................................................

telefoonnummer:

...............................................................................................

geeft zich op als
0

lid van de vereniging en stemt in met de grondslag en het doel van de vereniging:
Grondslag:
De vereniging heeft bij haar werk tot grondslag de Bijbel als Gods woord. Zij wil zich in al haar arbeid laten
leiden door de kracht van het Evangelie.
De vereniging stelt zich ten doel:
Werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer protestants christelijke scholen voor het
basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden.
en is bereid een contributie te betalen van €............... per jaar (minimaal € 10,-) en wenst wel/niet1 de
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te ontvangen.

0

donateur van de vereniging en is bereid een donatie te betalen van............... (minimaal
€ 10,-) per kalenderjaar.

Datum: .........................................

handtekening: ..........................................................................

NIET INVULLEN
Binnengekomen:
Bevestiging verzonden op:

1

doorhalen wat niet van toepassing is

Lidnummer:

