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Algemene gegevens van de leerling 

 

Achternaam :  Voorvoegsel(s) : 

Voorna(a)m(en) : 

Roepnaam : Geslacht 
 

:        M               V 

Geboortedatum : Geboorteplaats : 

Adres : 

Woonplaats : Postcode : 

Telefoon : Godsdienst : 

Nationaliteit 1 : Kerkverband + Plaats : 

Nationaliteit 2 : Burgerservicenummer : 

Indien de leerling niet in Nederland geboren is, datum in Nederland : 

VVE-deelname 
 

:         Ja          Nee Naam voorschool : 

Is ingeschreven geweest op een andere school 
 

:        Ja              Nee 

Indien afkomstig van andere school Naam school : 

Plaats school : 

Datum inschrijving : 

Huisarts, medische gegevens en noodnummer 

 

Achternaam huisarts : Naam praktijk : 

Adres : 

Woonplaats : Postcode 
 

:  

Zorgverzekeraar : Polisnummer : 

Noodnummer naam : Noodnummer(s) : 

Relatie tot kind : Medicijngebruik 
 

:        Ja              Nee 

Naam medicijn :         Inname op school 
 

:        Ja              Nee 

Is uw kind allergisch of overgevoelig voor bepaalde zaken? 

 : 

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind waar de school vanaf moet weten? 

 : 

Gezin 
Alleen invullen indien de leerling broers en/of zussen heeft 
  

Plaats in gezin :   

Naam : Geboortedatum : 

Naam : Geboortedatum : 

Naam : Geboortedatum : 

Naam : Geboortedatum : 
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Gegevens ouders  
Adresgegevens hoeven alleen te worden ingevuld indien ze afwijken van het adres van de leerling 
 

Achternaam moeder : Voorletter(s) : 

Geboortedatum : Geboorteplaats : 

Nationaliteit : Beroep : 

Burgerlijke staat : Wettelijk gezag  :        Ja              Nee 

Adres  : 

Woonplaats : Postcode : 

Telefoon : Telefoon geheim 
 

:        Ja              Nee 

Mobiel : E-mail : 

Achternaam vader : Voorletter(s) : 

Geboortedatum : Geboorteplaats : 

Nationaliteit : Beroep : 

Burgerlijke staat : Wettelijk gezag  :        Ja              Nee 

Adres  : 

Woonplaats : Postcode : 

Telefoon : Telefoon geheim 
 

:        Ja              Nee 

Mobiel : E-mail : 

 
Indien de leerling een voogd of verzorger heeft 
Adresgegevens hoeven alleen te worden ingevuld indien ze afwijken van het adres van de leerling 
 

Achternaam voogd : Voorletter(s) : 

Adres : 

Woonplaats: : Postcode : 

Telefoon : Telefoon geheim 
 

:        Ja              Nee 

Mobiel : E-mail : 

Ouderlijk gezag :        Ja              Nee   

 

Samenvatting beleid m.b.t. medicatie en medische handelingen  
Op onze school worden we regelmatig geconfronteerd met:  

1. leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn, oorpijn en/of een ongelukje krijgen; 
2. verzoeken van ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken; 
3. verzoeken van ouders tot het verrichten van werkelijk medisch handelen. 

 
Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid is het van belang 
dat er in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld door ouders en het onderwijzend personeel. 
 

Ad. 1: Wanneer het kind op school ziek wordt of een ongelukje krijgt wordt er eerst telefonisch contact 
gezocht met ouders/verzorgers of een ander bij ons door u bekend gemaakt contactadres. Als deze niet 
bereikbaar zijn, wordt er (eventueel na overleg met BHV-er) actie ondernomen. Dat kan zijn het geven van 
een paracetamol, het bezoeken van een arts of eerstehulppost of contact opnemen met de alarmcentrale.  
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Ad. 2: Hierbij valt te denken aan medicijnen die een aantal keren per dag gebruikt dienen te worden, bijv. 
pufjes voor astma, medicatie tegen ADHD/ADD, antibiotica, zetpillen bij toevallen. 
 

Ad. 3: Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het geven van sondevoeding en het meten van de 
bloedsuikerspiegel. 
 

Met betrekking tot punt 2 dienen ouders schriftelijk vast te leggen om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en 
wanneer ze verstrekt dienen te worden en dat ouders akkoord gaat met de verstrekking door het personeel. 
 

Met betrekking tot punt 3 dienen ouders schriftelijk vast te leggen welke medische handeling dient te worden 
verricht, wie de (met naam genoemde) leerkracht(en) instrueert, welke arts de handeling heeft voorgeschreven 
en wat te doen bij een calamiteit. Ook zorgen ouders ervoor dat de school de benodigde gegevens ontvangt. Ook 
een bekwaamheidsverklaring, afgegeven door de behandelend arts, is een voorwaarde voor het uitvoeren van 
medische handelingen door het personeel. 
 
Met het ondertekenen van dit aanmeldformulier gaat u akkoord met de hierboven beschreven handelswijze 
m.b.t. medicijnverstrekking/te verrichten medische handelingen.  
 

 

 akkoord                         niet akkoord 
 
Vrijwillige bijdrage 
De school ontwikkelt meer voorzieningen dan op basis van de bekostiging door de overheid mogelijk is. Deze 

extra voorzieningen bestaan uit excursies, festiviteiten, culturele activiteiten en overige voorzieningen. Voor 

deze extra kosten wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.  

 
 

 akkoord                         niet akkoord 

 
Publicatie van foto’s en videomateriaal  

We maken regelmatig foto’s en video’s van activiteiten die zich binnen onze school of op ons 
schoolterrein afspelen. Het is mogelijk dat uw zoon of dochter op de gemaakte foto’s of video’s te zien 
is. Ook is het mogelijk dat we buiten het schoolterrein foto’s of video’s maken, bijvoorbeeld tijdens 
een excursie of schoolreisje dat door de school wordt georganiseerd. 
 

Door middel van dit aanmeldformulier vragen wij uw toestemming voor het gebruik van eventuele 
foto’s en/of video’s waarop uw kind te zien is. Het gaat hierbij om gebruik van de foto’s en/of video’s 
op de website, in de nieuwsbrief, in de schoolgids, op sociale media en foldermateriaal van onze 
school. Uiteraard wordt er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met beeldmateriaal en worden geen 
foto’s of video’s gebruikt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u of uw kind publicatie 
daarvan niet op prijs zou stellen. Indien wij beeldmateriaal van uw zoon of dochter voor een ander 
doel willen gebruiken, dan zullen wij hiervoor apart uw toestemming vragen. 
 
Indien u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s, dan geldt dit slechts voor het 
beeldmateriaal dat door of in opdracht van onze school wordt gemaakt. Uiteraard kan het voorkomen 
dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken op school of tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben geen 
directe invloed op de manier waarop dergelijk beeldmateriaal wordt gebruikt. Hierbij willen wij u dan 
ook vriendelijk verzoeken om beeldmateriaal slechts te gebruiken wanneer u hiervoor toestemming 
heeft gekregen van de leerlingen of ouders die in het betreffende beeldmateriaal te zien zijn.  
 
Als u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s, dan kunt u deze toestemming altijd 
zonder opgave van redenen intrekken. Uiteraard is het mogelijk om ons te verzoeken om een 
specifieke gebuikte foto of video van uw kind niet meer te gebruiken in een nieuwsbrief of de 
schoolkrant, dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen van de website of de sociale media van 
onze school. 
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Alle foto’s en video’s die gebruikt worden door onze school vallen onder het privacybeleid van onze 
organisatie dat u binnenkort kunt vinden op onze website. In het privacybeleid wordt uitgelegd hoe en 
op welke wijze wij met de privacy en persoonsgegevens binnen onze organisatie omgaan.  
 

Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s van voornoemde leerling door de school 

gebruikt mogen worden: 

 

in de schoolgids 
 

 akkoord                         niet akkoord 
 

 
op de website van de school 

 

 akkoord                         niet akkoord 

 
 
in de (digitale) nieuwsbrief 

 

 akkoord                         niet akkoord 

 
 
social-media accounts van de school 

 

 akkoord                         niet akkoord 
 
 

in andere PR-uitingen van de school zoals brochures, advertenties, krantenartikelen e.d.  
 

 akkoord                         niet akkoord 
 

Daarnaast verklaart ondergetekende akkoord te gaan met het verspreiden van de contact- en 
telefoongegevens van de leerlingen aan klasgenoten t.b.v. de telefoonboom. 
 

 akkoord                         niet akkoord 
 

Grondslag van de school 
Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de Bijbel en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften: 
de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Deze 
belijdenis-geschriften zijn ontstaan in de tijd van de reformatie en vormen tot de dag van vandaag 
uitgangspunt voor de kerken die ontstaan zijn uit de reformatie. Ook onze school staat in deze traditie. 
De School met de Bijbel Wekerom is een christelijke basisschool met een reformatorisch profiel.  
 
Omdat we op onze school graag alle kinderen van Wekerom in aanraking willen laten komen met het 
christelijk onderwijs, is ons toelatingsbeleid in principe niet gebonden aan grenzen. Wel vragen wij van 
ouders of ze onze grondslag respecteren of onderschrijven. Hieronder geven we weer wat deze twee 
mogelijkheden inhouden: 
 

 onderschrijven: wij onderschrijven de grondslag en de doelstelling; 

 respecteren: wij hebben andere opvattingen, maar respecteren en accepteren dat ons 
kind/onze kinderen onderwijs ontvangen volgens deze grondslag en doelstelling. 

 
Onze school uitgaat van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te 
Wekerom. De vereniging bestaat uit leden die de grondslag onderschrijven. Alleen leden van de 
vereniging kunnen deel uitmaken van het (school)bestuur.  
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Met ondertekening van dit aanmeldingsformulier erkent en accepteert u de grondslag van de school 
en de schoolregels zoals deze in dit formulier, in de statuten van de vereniging en in de schoolgids zijn 
weergegeven.  
 
Ondergetekenden verklaren de grondslag en doelstelling van de school, uitgaande van de Vereniging 
tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wekerom, te  
 

 

 onderschrijven                         respecteren 
 
 

Ondertekening 

Ouders/verzorgers verklaren dat de gegevens op dit aanmeldformulier (pagina’s 1 tot en met 4) 
volledig en naar waarheid zijn ingevuld 

 

Plaats : Datum : 

 
Naam en handtekening van beide ouders/verzorgers 

 : 
 
 
 
 
 
 

 : 

    

Handtekening directeur 

 : 
 
 
 
 
 
 

  

 


