Toelichting op het aanmeldingsformulier.
Gezinssamenstelling:

Geef de plaats van het kind aan in het gezin.
Bijvoorbeeld x j m =
X - het kind dat wordt aangemeld
J - een jonger broertje
M - een jonger zusje

Nieuwsbrief digitaal:

Hier kunt u aangeven op welk adres u de nieuwsbrief, die de school 1 keer per
twee weken uitgeeft, via de mail wilt ontvangen. Het is ook mogelijk om een
adres op te geven van mensen, die dicht om u heen staan, en daarom ook de
nieuwsbrief willen ontvangen.

Extra telefoon nummer:

Hier een telefoonnummer invullen van iemand die overdag gebeld kan worden
in geval van ziekte van uw kind.

Opmerkingen gezondheid:

Hier kunt u aangeven of er bijzonderheden zijn m.b.t. de gezondheid van uw
kind. Bijvoorbeeld Astma, allergie, een beperking, etc.

Medicijn gebr. op school:

Invullen als uw kind medicijnen moet gebruiken op school of thuis medicijnen
gebruikt, wat invloed kan hebben op school.

Publiceren van foto’s:

Er worden op school wel eens foto’s gemaakt, die we op de website zetten. Als
u niet wilt dat er foto’s van uw kind op de site komen te staan geeft u dat hier
aan.

Gegevens verzorgers:

Wilt u hier de voorletters, roepnaam en de geboortenaam noteren.

Mailadres verzorgers:

Deze mailadressen worden gebruikt in het leerling systeem Parnassys. Vanuit
dit systeem worden er regelmatig mails naar ouders gestuurd. Ook de
nieuwsbrief van de school wordt via deze adressen verstuurd.

Opleiding:

Voor de toekenning van formatie gebruikt de overheid per kind een percentage
in gewicht. Dit gewicht wordt mede vastgesteld aan de hand van opleiding
gegevens van de ouders. Wilt u hier aangeven wat de hoogst genoten opleiding
is, die u gehad heeft.

School van herkomst:

Hier kunt u aangeven of uw kind al van een andere school komt, bijvoorbeeld
door verhuizing, of als uw kind een peuterspeelzaal heeft bezocht.

Schoolloopbaan:

Vul hier de groepen in die uw kind heeft doorlopen en waarin het nu zit. Indien
uw kind is blijven zitten graag aangeven door de groep te herhalen. Bijvoorbeeld
1-2-3-3-4, betekend dat uw kind groep 3 tweemaal heeft gedaan en nu in groep
4 zit.

Onderwijs sinds:

Hier invullen de datum waarop uw kind voor het eerst de basisschool bezocht.

Verenigingsbijdrage:

Wat gebeurt er met die bijdrage :
- een klein deel is voor bepaalde bestuurskosten
- een groot deel bestaat uit de kosten voor het lidmaatschap van de
koepelorganisatie van de gereformeerde scholen, het LVGS (landelijk verband
gereformeerde scholen). Deze organisatie behartigt de belangen van het
gereformeerd onderwijs in landelijke verbanden en bij de Rijksoverheid en
adviseert scholen over gemeenschappelijke vraagstukken.
Deze jaarlijkse bijdragen zijn gerelateerd aan het aantal leerlingen en komen ten
goede aan alle leerlingen. Uw bijdrage is dus in meerdere opzichten belangrijk
voor het functioneren van onze gereformeerde scholen in West-Nederland.
In het voorjaar ontvangt u vanuit de vereniging een acceptgiro om deze
bijdragen over te kunnen maken.

