Interne administratie
Coachi
Leerplicht
Vorige school
Factuur
Inschrijfdatum

INSCHRIJFFORMULIER
Indien gewenst kunt u dit formulier digitaal invullen.

Gegevens leerling
Achternaam
Voornamen
Roepnaam

jongen

Geboortedatum

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

meisje

Burgerservicenummer (BSN)
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer (mobiel)
Telefoonnummer (thuis)
E-mailadres
Extra telefoonnummer voor
noodgevallen

Van

Naam huisarts
Adres huisarts
Postcode

Plaats

Telefoonnummer
Zorgverzekering
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Relatienummer

1

Gegevens ouder / verzorger 1

Gegevens ouder / verzorger 2

Achternaam
Voornaam
Voorletters
Burgerlijke staat
Geboortedatum
Nationaliteit
Beroep
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres
Moeder / vader / anders
Alleen invullen indien afwijkend van adres leerling
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer (thuis)

Gezinssamenstelling (broers en zussen)
1 Naam

Geboortedatum

2 Naam

Geboortedatum

3 Naam

Geboortedatum

4 Naam

Geboortedatum

Schoolloopbaan van de leerling
Vorige school 1

Adres

PO: groep(en)
doorlopen

VO: klas(sen) en
niveau

Contactpersoon

Telefoonnummer

Vorige school 2

Adres

PO: groep(en)
doorlopen

VO: klas(sen) en
niveau

Contactpersoon

Telefoonnummer
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Bijzonderheden
Heeft de leerling allergieën? Zo ja, welke?

Volgt de leerling een dieet of mag hij / zij bepaalde voedingsmiddelen niet hebben? Zo ja, welke?

Wat zijn de gevolgen als hij / zij in aanraking komt met één van bovengenoemde middelen?

Andere bijzonderheden:

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is € 4200 per schooljaar. Dit bedrag is inclusief begeleiding, materiaalgebruik en biologische catering.
Indien u ervoor kiest uw kind eten mee te geven, blijft de ouderbijdrage gelijk. De ouderbijdrage is exclusief
aanvraagkosten staatsexamens.
Er is een kortingsregeling voor het 2 e en 3e kind uit een gezin, zie hiervoor onze inschrijfvoorwaarden. Deze regeling
wordt automatisch toegepast.
Ik kies ervoor om de ouderbijdrage op de volgende wijze te voldoen:
in 12 maandelijkse termijnen van € 350
in 4 termijnen van € 1050 (augustus/november/februari/mei)
in 2 termijnen van € 2100 (augustus/februari)
aan het begin van het schooljaar in één keer het totaalbedrag van € 4200 (augustus)
De ouderbijdrage dient steeds vóór de 1e van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Toestemming
• Ik geef

wel /

geen toestemming voor de verspreiding van beeldmateriaal van mijn kind ten behoeve van PR

U kunt hierbij denken aan foto’s en filmpjes op onze website, foto’s op het blog en verspreiden van het blog via Facebook en Twitter.
Daarnaast gebruiken wij ook foto’s waar leerlingen op staan voor ons PR-materiaal zoals posters, folders en de schoolgids. Op het moment
dat wij beeldmateriaal van uw kind gaan gebruiken, zullen wij niet opnieuw toestemming vragen. Beeldmateriaal wordt niet verwijderd op het
moment dat een leerling de school verlaat.

•

Ik geef
Ruimte

wel /

geen toestemming voor verspreiding van mijn adresgegevens onder de ouders van De Vrije

Dit gebeurt via een adreslijst die beschikbaar is op Coachi, ons forum en leerlingvolgsysteem.

•

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor het inwinnen van informatie over uw kind
op de school van herkomst

Plaats:
Datum:
Handtekening:
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