Aanmeldingsformulier
reformatorische school Timotheüs, Lelystad
Brinnummer

07 AA

Bezoek- en postadres

Zuiderwagenplein 11
8224 AD Lelystad

telefoonnummer

0320 247917

email

directie@timotheus-lelystad.nl

website

www.timotheus-lelystad.nl

cursusjaar 2019 - 2020
datum inschrijving
Ondertekening
Naam ouder / verzorger 1
Handtekening
Ondertekening
Naam ouder/verzorger 2
Handtekening

ALGEMENE TOELICHTING
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde
leerling op de ref. school Timotheüs
VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en
en zijn alleen ter inzage voor :
- de directie van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW
[Typ hier]

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.
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. Voor
alle duidelijkheid: sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde
nummers.
4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Controleer of het sofinummer er
daadwerkelijk op staat.
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Personalia leerling
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Andere naam hanteren dan
officiële naam? Ja ? Welke
Geslacht m/v
Geboortedatum
Geboorteplaats
Sofinummer*
Onderwijsnummer
Gezindte
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond
Land van herkomst (tbv Cfi)
Datum in Nederland
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder

Gezinsgegevens
Totaal aantal kinderen in gezin
Plaats in gezin
Huisarts
Naam zorgverzekering
Polisnummer
Medicijnen
Allergie
Andere instanties

[Typ hier]

Opmerkingen

Personalia ouder / verzorger 1
Achternaam
Voorvoegsel
Voorletter(s)
Geslacht m/v
Relatie tot leerling
Geboortedatum
Geboorteplaats
School van Voortgezet Onderwijs
met of zonder diploma
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Mobielnummer / werk
Burgerlijke staat

Personalia ouder / verzorger 2
Achternaam
Voorvoegsel
Voorletter(s)
Geslacht m/v
Relatie tot leerling
Geboortedatum
Geboorteplaats
School van Voortgezet Onderwijs
met of zonder diploma
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Mobielnummer / werk
Burgerlijke staat

Adres
straat en huisnummer
Postcode
Plaats/Gemeente
Telefoon thuis
telefoon mobiel
Geheim nummer thuis? Ja / Nee
E-mail
straat en huisnummer
Postcode
Plaats/Gemeente
Telefoon thuis
telefoon mobiel
Geheim nummer thuis? Ja / Nee
E-mail

[Typ hier]

In te vullen door de school:

opleidingscategorie weging ouder / verzorger 1
basisonderw. of (v)so-zmlk
pro of vmbo bbl/kb
overig vo en hoger
opleidingscategorie weging ouder / verzorger 2
basisonderw. of (v)so-zmlk
pro of vmbo bbl/kb
overig vo en hoger
Weging
V V E deelname Ja / Nee
Naam V V E programma
is ingeschreven geweest bij: Naam + adres peuterspeelzaal (indien van toepassing)

(aanwezig verslag van peuterspeelzaal toevoegen)

School van herkomst (indien van toepassing)
Brinn. van school van herkomst
Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Onderwijssoort
Onderwijs sinds
laatst bezochte groep

Aanmeldingsgegevens deze
school
Datum aanmelding
Datum inschrijving
Datum eerste schooldag
Leerjaar bij instroming
Opmerkingen n.a.v.
onderwijskundig rapport:

[Typ hier]

[Typ hier]

[Typ hier]

Identiteitsverklaring
De school gaat uit van de VERENIGING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS
OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG IN WEST FRIESLAND EN
FLEVOLAND TE LELYSTAD
De grondslag voor alle facetten, die met het onderwijs op de school
te maken hebben, is Gods onveranderlijke Woord.
Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs
ontleend, overeenkomstig de onverkorte en onveranderlijke
Drie Formulieren van Enigheid t.w.
de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Catechismus en
de Vijf artikelen tegen de Remonstranten.
De schoolvereniging is opgericht om de mogelijkheid te scheppen het kind
op school vanuit bovenstaande Godsdienstige overtuiging te benaderen,
waaruit het ook benaderd wordt in de kerk en in het gezin.
Ouders die hun kinderen bij ons de school geplaatst willen hebben,
moeten deze grondslag van harte onderschrijven.
De identiteit van de school wordt tot uitdrukking gebracht in o.a.:
- Eerbied voor het Woord van God
- Eerbied voor de Naam van God, de dag van God, de dienst van God
en de Schepping van God
- de omgang van allen die bij de school betrokken zijn
- de sfeer in de school, eerbied voor het gezag, de orde en de rust
- het gedrag en de levensstijl van de leerlingen
- de acceptatie van iedereen, ongeacht afkomst, capaciteiten,
(homo)seksuele gerichtheid, kleur, ras en vaardigheden.

De ouders verklaren met het bovenstaande in te stemmen:
Naam ouders

……………………………………………………..

Plaats

………………………………………………………

Datum

……………………………………………………...

Handtekening ………………………………………………………

Aanmeldingsformulier lidmaatschap van de
[Typ hier]

Vereniging voor Christelijk onderwijs op reformatorische
grondslag in West Friesland en Flevoland te Lelystad
ondergetekende,
naam
…..……………………………………………………
………….…..……………………………………………………………...…………
adres
…..……………………………………………………
……………………..
………….…..……………………………………………………………...…………
postcode
en woonplaats …..……………………………………………………
…………
emailadres
…..……………………………………………………
meldt zich bij deze aan als lid van de
Vereniging voor Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag in WestFriesland en Flevoland te Lelystad; en verklaart

a. in te stemmen met de grondslag, het Bijbel- en
Psalmberijmingsgebruik alsmede met het doel van de Vereniging,
zoals omschreven in artikel 2, 3 en 4 van de statuten;
b. bereid te zijn tot het betalen van de contributie, waarvan
het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
datum
handtekening

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

ondergetekende
naam
…..……………………………………………………
verleent hierbij, voor onbepaalde tijd, tot schriftelijke intrekking,
machtiging aan zijn echtgenote,
naam
…..……………………………………………………
geboortedatum
…..……………………………………………………
om hem op de algemene vergaderingen van de vereniging
………….…..……………………………………………………………...…………………
te vertegenwoordigen, waarbij het daartoe bepaalde
… in de statuten van toepassing blijft. De echtgenote verklaart hierbij met
deze machtiging èn het daartoe bepaalde in de statuten in te stemmen.
datum
…..……………………………………………………
lid
…..……………………………………………………
echtgenote
…..……………………………………………………
handtekening …..……………………………………………………
Secretariaat van de schoolvereniging

[Typ hier]

…..………………………………………

