PCBO Het Anker
De Frisia 150
9207 CZ Drachten
0512-545133
info.hetanker@pcbosmallingerland.nl

Aanmeldingsformulier


































Aanmeldingsformulier
Toestemming foto
Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Machtigingsformulier automatische incasso



Datum inschrijving
Leerlinggewicht
Leerlingnummer

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Andere naam hanteren ja / nee

o

Ja

o

o

Jongen

o

Ja

o

Nee

o

Ja

o

Nee

Nee

Zo ja, welke
Geslacht

o

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burger Service Nummer (BSN)
Gezindte
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond (land)
Land van herkomst (tbv Cfi)
Datum in Nederland
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
VVE deelname
Naam VVE programma
Ingeschreven geweest bij een andere school
Indien afkomstig van andere school

Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Volgt onderwijs sinds

Huisarts en medisch
Achternaam huisarts
Adres
Woonplaats
Verzekeringsmaatschappij ziektekosten
Polisnummer
Medicijnen
Allergie
Producten die kind niet mag

Meisje

Personalia verzorger 1
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

o

Man

Relatie tot kind

o

Vader o

o

Ja

o
Moeder o

Geboortedatum
Geboorteplaats
Hoogst genoten opleiding
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
Burgerlijke staat
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer thuis geheim
IBANnummer
Email

o

Nee

Vrouw
.................

Gegevens eerste ouder of verzorger
Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder:
…………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum ouder/verzorger:
………………………………………………………………………………..

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond:
Categorie
O

1 - O (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- O (v)so-zmlk

O

2 - O praktijkonderwijs / LWOO
- O vmbo basis– of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs,
lager huishoud– en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- O niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo

O

3 - O meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- O mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur
tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079—323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………………………………………..

Datum

……………………………………………………………

Handtekening

……………………………………………………………

Personalia verzorger 2
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

o

Man

Relatie tot kind

o

Vader o

o

Ja

o
Moeder o

Geboortedatum
Geboorteplaats
Hoogst genoten opleiding
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
Burgerlijke staat
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer thuis geheim
IBANnummer
Email

o

Nee

Vrouw
.................

Gegevens tweede ouder of verzorger
Voorletters
(indien
gehuwd,
eigenals
ofeen
oorspronkelijke
achternaam)
ouder:
De school kanen
hetachternaam
Informatiecentrum
onderwijs
(Ico) bellen
gevolgde opleiding
niet in de bovenstaande
lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van

8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079—323 23 33.
…………………………………………………………………………………………………………………
Ondertekening

Geboortedatum
ouder/verzorger:
Dit formulier is naar
waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

………………………………………………………………………………..
Naam van ouder/verzorger

…………………………………………………………..

Datumalle opleiding(en) aan die u heeft
……………………………………………………………
Kruis
gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond:

Categorie
Handtekening

……………………………………………………………

O

1 - O (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- O (v)so-zmlk

O

2 - O praktijkonderwijs / LWOO
- O vmbo basis– of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen
ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school,
lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs,
lager huishoud– en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- O niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg,
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo

O

3 - O meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het
voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo,
vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo)
- O mbo, hbo, wo-opleiding

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst
voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur
tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079—323 23 33.
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………………………………………..

Datum

……………………………………………………………

Handtekening

……………………………………………………………

Gezin
Plaats van kind in gezin

vader – moeder – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Gegevens andere kinderen
in het gezin

Naam kind:
Geslacht: jongen/meisje
Geboortedatum:
Naam kind:
Geslacht: jongen/meisje
Geboortedatum:
Naam kind:
Geslacht: jongen/meisje
Geboortedatum:
Naam kind:
Geslacht: jongen/meisje
Geboortedatum:

Thuistaal

o Nederlands

o Fries

o ………….

Noodnummer
Noodnummer naam
Eventuele opmerkingen
Bijzondere familieomstandigheden

Ondertekening
Met deze inschrijving verklaar ik,
1. dat mijn kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaande aan deze inschrijving,
o wel o niet eerder op een andere basisschool was ingeschreven;
2. dat er geen andere observatie en/of onderzoeksgegevens over dit kind aanwezig zijn,
dan welke in het intakegesprek zijn besproken;
3. dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat ik ermee akkoord ga dat de
opleidingsgegevens eventueel gecontroleerd worden door het ministerie;
4. dat ik mij ervan bewust ben dat inschrijving betekent dat mijn kind aan alle identiteitsgevoelige
activiteiten van de school deelneemt, wanneer deze onder schooltijd plaatsvinden.
Indien nodig neemt de school contact op met het consultatiebureau en/of de GGD voor meer
informatie over uw kind.
Gaat u hiermee akkoord?
o
Ja
o
Nee

Handtekening verzorger 1

Handtekening verzorger 2

Datum:

Datum:

PCBO Het Anker
De Frisia 150
9207 CZ Drachten
0512-545133
info.hetanker@pcbosmallingerland.nl

Social Media
Zoals u weet is de website van onze school te vinden op www.pcbohetanker.nl
U vindt hier de nieuwsbrief en allerlei actuele informatie.
Ook de schoolgids en andere documenten kunt u vinden op de website.
Iedere groep heeft een eigen groepenpagina.
De groepsleerkracht beheert de eigen groepenpagina.
De ict’er beheert de website en de algemene groepenpagina.
Op de site staan foto’s van allerlei activiteiten. Deze kunnen op de groepenpagina komen te staan
maar ook op de algemene groepenpagina.
Op de foto’s kunnen natuurlijk uw kinderen komen te staan. Zowel schoolcommissie,
medezeggenschapsraad als het team waren het er over eens dat we bij het plaatsen van foto’s heel
zorgvuldig om moeten gaan. Met elkaar is er een aantal criteria opgesteld waaraan een foto in ieder
geval moet voldoen voordat plaatsing volgt.
Deze criteria zijn:
* De kinderen staan er altijd in een groepje op
* We plaatsen nooit namen van kinderen op de site
* De school respecteert het besluit van ouders om hun kinderen niet op de site te plaatsen
Om misverstanden te voorkomen willen we graag dat u onderstaand strookje invult
en inlevert op school.
Naam ouder:________________________

Tel:______________________

Naam kind(eren):_______________________________________________

O

Heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op de website

O

Wil niet dat er foto’s van hun kind(eren) op de website worden geplaatst

Handtekening
__________________

Datum
__________________

PCBO Het Anker
De Frisia 150
9207 CZ Drachten
0512-545133
info.hetanker@pcbosmallingerland.nl

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap
Aan de ouder(s)/verzorger(s),
Wij willen u en uw kind(eren) van harte welkom heten op onze school. Wij hopen dat uw kind zich snel
thuis mag voelen op school en dat u als ouder(s) /verzorger(s) snel vertrouwd raakt met de gang van
zaken in de school. De schoolgids kan u hierbij van dienst zijn.
U heeft gekozen voor Christelijk onderwijs voor uw kind. Om dit bijzonder onderwijs mogelijk te maken
zijn van oudsher verenigingen voor christelijk onderwijs opgericht.
Vroeger had elke Christelijke school zijn eigen vereniging.
Tegenwoordig bundelen de scholen hun krachten in een gezamenlijke vereniging.
Onze school is onderdeel geworden van de vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs te
Smallingerland (PCBO Smallingerland, die in 1992 is opgericht).
Lidmaatschap
De vereniging is nodig om het Christelijk onderwijs toegankelijk te maken voor elk kind.
Als schoolcommissie willen wij u dan ook met klem vragen lid te worden van onze vereniging.
Wij hebben uw steun hard nodig.
Als lid heeft u stemrecht in de afdelingsvergadering van uw school, die tenminste eenmaal per jaar
bijeenkomt. Deze afdelingsvergadering vaardigt twee leden af in de ledenraad,
die als primaire taak heeft het beleid te controleren van het bestuur van onze vereniging.
Verder draagt deze afdelingsvergadering de leden voor die zitting nemen in de schoolcommissie. Als
lid kunt u, (indien van toepassing na verkiezing) ook deel uitmaken van de schoolcommissie.
Op het moment dat uw jongste kind onze school verlaat eindigt uw lidmaatschap en wordt dit
in beginsel omgezet in begunstigerschap, tenzij u op dat moment verklaart geen begunstiger
te willen worden.
De contributie bedraagt € 5,00 per lid. U ontvangt in de loop van het jaar een nota.
Begunstiger
U kunt in plaats van lid, nu ook begunstiger worden van onze vereniging. In dat geval betaalt u een
jaarlijkse contributie. Deze contributie bedraagt € 5,00.
Als begunstiger heeft u - dit in tegenstelling tot een lid - geen stemrecht.
Wat moet u doen om lid of begunstiger te worden?
U kunt bijgaand aanmeldingsformulier inleveren bij de directeur van de school.
Een plezierige schooltijd toegewenst voor uw kind en u!
Met vriendelijke groet,
De schoolcommissie van christelijke basisschool Het Anker

De Grondslag
Richtinggevend voor de vereniging PCBO Smallingerland is de Bijbel als Gods Woord.
De Doelen
Het onderwijsdoel van de vereniging is om vanuit de bijbelse relatie met God, de jonge mens te
begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar de volwassenheid.
PCBO Smallingerland wil graag de scholen voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs in
Rottevalle, Oudega, De Tike, Opeinde, Boornbergum, Drachtster Compagnie en Drachten in stand
houden. Eventueel kunnen er in ons werkgebied bij voldoende leerlingen nieuwe scholen worden
opgericht.
In de statuten vindt u het onderwijsdoel uitgebreider en formeler verwoord.
Deze kunt u vinden op onze website: www.pcbosmallingerland.nl.
Door het invullen van onderstaande gegevens, geeft u zich op als lid of als begunstiger van de
vereniging voor PCBO Smallingerland.
De contributie is € 5,00 per lid. Melden beide ouders/ver-zorgers zich aan dan dienen zij
beiden de gegevens in te vullen en te ondertekenen.
U bent dan beiden lid en betaalt per schooljaar € 10,00.
Begunstigers betalen € 5,00 per persoon. Begunstigers hebben geen stemrecht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij geeft (geven) ondergetekende(n) zich op
O
als lid(leden) en stemt(stemmen) in met de grondslag en de doelstelling van de vereniging
voor PCBO Smallingerland.
O
als begunstiger en verklaart (verklaren) bereid te zijn tot betaling van de jaarlijkse
contributie aan de vereniging voor PCBO Smallingerland.
0
wil geen lid of begunstiger worden van de vereniging.
Naam lid of begunstiger:

Tweede lid of begunstiger :

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

PCBO Het Anker
De Frisia 150
9207 CZ Drachten
0512-545133
info.hetanker@pcbosmallingerland.nl

Doorlopende machtiging ledengeld/ouderbijdrage
Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Naam incassant
Adres incassant
Land incassant

:PCBO Smallingerland
:Postbus 66e en woonplaats :9200 AB
:Nederland

Incassant ID: NL73ZZZ400053170000

Om van uw rekening per jaar het schoolgeld/ouderbijdrage te incasseren

Naam en voorletters

:………………………………………………………………….…………………………

Adres

:………………………………………………………………….…………………………

Postcode en woonplaats

:………………………………………………………………….…………………………

IBAN nummer

: ………………………………………………………………………………………………

Kenmerk van de doorlopende machtiging : …………………………………… (in te vullen door school)

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven beschreven.
Datum

Handtekening

……………………………………………….

……………………………………………………..

De machtiging stopt automatisch op het moment dat uw kind onze school verlaat.

