INSCHRIJFFORMULIER
Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
 038-4201940
E-mail administratie:
Internet:

administratie.desprankel@florion.nl
www.desprankel.org

Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen?
*=doorhalen wat niet van toepassing is.
Gegevens ouders / verzorgers:
Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Voorletter(s): _____________________________________________

voorletter(s): __________________________________________________________

Achternaam: ______________________________________________

Achternaam: __________________________________________________________

Adres:___________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________

PC + Plaats: ______________________________________________

PC + Plaats: __________________________________________________________

Telefoon: _________________________________________________

Telefoon:_____________________________________________________________

Beroep: __________________________________________________

Beroep: ______________________________________________________________

Telefoon werk(of mobiel): ___________________________________

Telefoon werk (of mobiel): ______________________________________________

E-mail: __________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Geslacht:

Geslacht:

man / vrouw*

man / vrouw*

Burgerlijke staat: __________________________________________

Burgerlijke staat: _______________________________________________________

Geboortedatum: ___________________________________________

Geboortedatum: ________________________________________________________

Geboorteplaats en –land: ____________________________________

Geboorteplaats en -land:_________________________________________________

Nationaliteit: ______________________________________________

Nationaliteit: __________________________________________________________

Hoogste genoten opleiding: ___________________________________

Hoogste genoten opleiding: ______________________________________________

Diploma behaald: Ja / nee. Zo ja, in ____________________(jaartal)

Diploma behaald: Ja / nee. Zo ja, in _______________________________(jaartal)

Zo nee, aantal jaren onderwijs binnen betreffende opleiding:_________

Zo nee, aantal jaren onderwijs binnen betreffende opleiding:____________________

Kerkgenootschap:__________________________________________

Kerkgenootschap: ______________________________________________________

Ouderlijk gezag:

Ouderlijk gezag:

ja / nee *

Relatie tot kind:
Eén ouder gezin:

ja / nee *

Relatie tot kind :
ja / nee *

Gegevens leerling
Achternaam: ________________________________________________

Geslacht:

jongen / meisje*

Voornamen: ________________________________________________

Datum eerste schooldag : _______________________________________________

Roepnaam: __________________________________________________

Onderwijs sinds: ______________________________________________________

Geboortedatum: _____________________________________________

Plaatsing in groep:_____________________________________________________

Geboorteplaats: ______________________________________________

Naam huisarts: ________________________________________________________

Geboorteland: _______________________________________________

Telefoon huisarts: _____________________________________________________

Nationaliteit: _______________________________________________

Kerkgenootschap: ______________________________

Gedoopt: ja/nee

Plaats in gezin (met naam en geboortedata andere kinderen)
BSN (Sofi-nummer):

________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adres indien afwijkend van adres ouders / verzorgers,
of toekomstig adres in geval van verhuizing:

Waarschuwadres bij afwezigheid ouders:

Adres: _____________________________________________________

Naam: _______________________________________________________________

PC + Plaats: _________________________________________________

Telefoon: ____________________________________________________________

Telefoon: ___________________________________________________

Relatie tot kind: _______________________________________________________

Gegevens vorige school
Naam: __________________________________________________________

Telefoon: _____________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________

Groep: ______________________________________________________________

PC + Plaats: ______________________________________________________

Naam leerkracht: _______________________________________________________

Ontwikkelingsverloop van het kind
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde aspecten van de ontwikkeling van het kind aangeven of er sprake is, of is geweest, van bijzonderheden die van belang kunnen zijn
voor het vervolg van de inschrijfprocedure. Indien ja, dan altijd met toelichting
Zijn er aangeboren handicaps

ja / nee *

Zijn er ontwikkelingsstoornissen

ja / nee *

Zijn er problemen in de lichamelijke ontwikkeling, gezicht, spraak, gehoor, motoriek

ja / nee *

Toelichting:___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tevens verzoeken wij u aan te geven of, in verband met bijzonderheden in het ontwikkelingsverloop van het kind, hulpverleners zijn ingeschakeld en / of het kind onder
behandeling is of is geweest van : (zo ja, graag met toelichting)
Psycholoog:

ja / nee *

Logopedist:

ja / nee *

Fysiotherapeut:

ja / nee *

Ambulante begeleiding binnen het gezin (bijv. van Icare of VTO):

ja / nee *

Andere, namelijk:

ja / nee *

Toelichting: __________________________________________________ ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Verklaring van inschrijving
Bij inschrijving van een leerling in het basisonderwijs is een uitschrijvingsverklaring vereist van de school waarvan de leerling afkomstig is.
Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school gaat, geldt dat het kind niet tegelijk bij nog een andere basisschool mag zijn ingeschreven.
Verklaring:
Ondergetekende verklaart hierbij dat bovengenoemd kind niet ingeschreven staat / heeft gestaan* bij een andere school in de periode van 6 maanden voorafgaand
aan ondertekeningsdatum.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Wij willen u dringend verzoeken het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in te leveren bij de school, uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het eerste
schooljaar van uw kind (m.u.v. tussentijdse instroom door verhuizing)

Aanmeldingsformulier/ledenverklaring
versie 1.0 | januari 2019
Aanmeldingsformulier/ledenverklaring
Florion is een vereniging van toegewijd christelijke scholen die staan in de gereformeerde traditie.
Om lid te kunnen worden van de vereniging is volgens de statuten vereist dat leden schriftelijk
verklaren in te kunnen stemmen met de grondslag en het doel van de vereniging. De grondslag en
het doel luiden als volgt:
Artikel 2 Grondslag
1. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God.
2. Daarbij onderschrijft zij geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren
van Eenheid.
Artikel 3 Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen geven van gereformeerd onderwijs overeenkomstig de
grondslag, hiervoor in artikel 2 genoemd.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door de stichting en instandhouding van één of meer instellingen voor
gereformeerd primair onderwijs en door andere middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk
kunnen zijn.

De grondslag is nader uitgewerkt in een identiteitsdocument.

Ondergetekende,

Naam:
…………………………………………………………………………………………………………….……………………..

Adres:
……………………….…………………………………………..………………………………….…………………………

Postcode/Plaats:
………………………………………………………………………………………….……………………………………….

Telefoon:
………..………………………………………………………….………………………………………………..……………

E-mailadres:
………………………………………………………………………….…………………….……………..…..…...…………

Naam school:
………….……………………………………………………………………..……………………………….……………….
geeft hierbij te kennen dat hij/zij wil toetreden als:
□

lid van Florion, vereniging voor gereformeerd primair onderwijs

Aanmeldingsformulier/ledenverklaring
versie 1.0 | januari 2019

Ik verklaar in te stemmen met de grondslag en het doel van Florion, vereniging voor
gereformeerd primair onderwijs en gedurende mijn lidmaatschap in lijn daarmee te handelen.
Leden verplichten zich hierbij om de contributie voor het lidmaatschap te betalen die jaarlijks op
de ledenvergadering van Florion wordt vastgesteld. Inning van de contributie vindt plaats door
middel van automatische incasso of per factuur. U dient hiervoor hieronder uw
rekeningnummer in te vullen. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden,
zoals vastgelegd in de statuten van Florion, via het volgende e-mailadres:
ledenadministratie@florion.nl.

Plaats: ………..……………………………….…………………………Datum: …………………………………….…

Handtekening:

Aanvullende gegevens
IBAN:

[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Aantal kinderen op school: ……….……………………….…………………………………………………………

In groep(en): …………………………………………………………………………………..…………………….….

In te vullen voor de ledenadministratie:
Lid per: ……………………………………………………………………..……………………………………….………
Bevestiging van inschrijving verstuurd? …………………………………………………………………..………

