Beste ouder/verzorger,

Bijgaand treft u het inschrijfformulier aan van de Prinses Margrietschool te Spankeren. U ontvangt binnen
enkele weken een bevestiging van uw inschrijving.
De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te
stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’:
het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van onze
leerlingen.
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van
onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet
bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden
beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt
noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor
zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons
verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.
Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons
privacyreglement op onze website.

Wij wensen u en uw kind(eren) een plezierige tijd op onze school.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Prinses Margrietschool

inschrijfdatum : |__|__|

|__|__|

|2|0|__|__|

school

: O.D.S. Prinses Margriet

adres
e-mail
postcode
plaats

:
:
:
:

telefoon

: 0313 - 414734

Dorpsweg 39
margrietschool@scholengroepveluwezoom.nl
6956 AN
brincode : 15PP
Spankeren
website
: www.prinsesmargriet-spankeren.nl

leerling wordt opgegeven voor groep:
graag omcirkelen
Kleuren1

2

3

4

5

6

7

8

waaier

achternaam kind
voornamen

:_________________________________
:_______________ _______________
_______________ _______________

BSN-nummer

: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

adres

:_________________________________

pc + woonplaats

:|__|__|__|__|__|__|

telefoon

:|__|__|__|

voorvoegsel:_____________
roepnaam :_____________

Ter controle kan de school u vragen het ID-bewijs van uw
kind te tonen.

kopie van het formulier van de Belastingdienst moet bijgevoegd zijn.

geslacht:

O m

_________________________________

- |__|__|__|__|__|__|__|

-

:|0|6| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail ouder 1

:__________________________________________________

e-mail ouder 2

:__________________________________________________

geboortedatum :
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
geboorteplaats :
______________________________
geboorteland :
______________________________
nationaliteit
:
______________________________
geloof
:
______________________________
culturele achtergrond: _____________________________

O v

huisarts

:

naam

:__________________________________________

adres
woonplaats

:__________________________________________
:__________________________________________

telefoon

:|__|__|__|

- |__|__|__|__|__|__|__|

bij afwezigheid ouders contact opnemen met:
naam
:__________________________________________
telefoon

:|__|__|__|

- |__|__|__|__|__|__|__|

opa/oma – tante/oom – buren – vriend/vriendin (graag omcirkelen wat van toepassing is)
gegevens ouder 1, verzorger of voogd

gegevens ouder 2, verzorger of voogd

voor+ achternaam: ___________________________
adres
:_____________________________
postcode
:|__|__|__|__|__|__|
woonplaats
:_____________________________
geboortedatum :|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
geboorteland
:_____________________________
land van herkomst: ___________________________
nationaliteit
:_____________________________

_______________________________
_______________________________
|__|__|__|__|__|__|
_______________________________
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
_______________________________
_______________________________
_______________________________

- |__|__|__|__|__|__|__|

telefoon

| |__|__|__|

Mobielnr.

: |0|6| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

telefoon werk:

:|__|__|__|

-

- |__|__|__|__|__|__|__|

:|__|__|__|

- |__|__|__|__|__|__|__|

-

|0|6| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|

- |__|__|__|__|__|__|__|

burgelijke staat :_____________________________
geloof
:_____________________________

_______________________________

relatie tot kind

:_____________________________

_______________________________

beroep

:_____________________________

_______________________________

Wettelijk gezag*: ouder 1 & 2 / ouder 1 / ouder 2 / anders: _______________________
* omcirkelen wat van toepassing is

Aantal kinderen in gezin :
Is dit kind de oudste van het gezin: ja / nee
er is een aansprakelijkheids-verzekering voor ons / mijn kind

O

ja

O

nee

IBAN

:

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

nadere gegevens leerling:
als Uw kind voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd geen onderwijs heeft genoten, wilt U dan
bij “ uit groep” “geen” omcirkelen!
onderwijs sinds
: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
datum wanneer in Nederland
: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
vorige school: naam
: _________________________________________
adres
: _________________________________________
postcode / plaats
: |__|__|__|__|__|__|
_____________________________

uit groep

- |__|__|__|__|__|__|__|

telefoon

: |__|__|__|

brincode
:
géén

: |__|__|__|__| (event. opvragen bij directie vorige school)

schoolloopbaan :

1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

8

overige opmerkingen betreffende bijvoorbeeld allergie, voeding en andere zaken, die voor de
school en de leerkrachten belangrijk zijn om te weten.
_________________________________________________________________________________________________________________

broertjes / zusjes op school:
naam:
_____________________________________
_____________________________________

handtekening(en)

ouder 1 / verzorger 1 *

groep:
__________
__________

ouder 2 / verzorger 2 *

________________________

____________________________

_________________(plaats)

|__|__|

* omcirkelen wat van toepassing is.

|__|__|

O Invullen wat van toepassing is.

|2|0|__|__| ( datum )

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Beste ouders/verzorgers,
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het
belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is
goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt uw de achterzijde van dit formulier met uw kind meegeven naar school?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed
op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet. (zie informatie in onze schoolgids en op onze website)
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf
een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom
het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de
stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als
we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wijzigingen zijn op elk moment
mogelijk. U dient hiervoor contact op te nemen met de directie van onze school.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Graag de achterzijde van dit formulier invullen en inleveren bij de
leerkracht van uw kind(eren).

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van

NAAM LEERLING: ………………………..………………………………………………………………………………...
(Heeft u meerdere kinderen op onze school, vul dan alle namen in)

UIT GROEP(EN): ….……………..……..
dat foto’s en video’s door de Prinses Margrietschool gebruikt mogen worden*:

Communicatiemiddel

Portret-foto’s en
close-ups

Groeps- en overzichtsfoto’s

In de afgeschermde omgeving van de schoolapp,
SchouderCom, van de school.
In de schoolgids en/of brochure en/of
schoolkalender en/of jaarverslagen/schoolplan
Op de website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief
Op de social-media accounts van de school
(Facebook, Twitter, Instagram)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger:..............................................................................
(Wij hebben voldoende aan de handtekening van één ouder/verzorger)

Ouderbijdrage overeenkomst
o.d.s. Prinses Margriet, Dorpsweg 39, Spankeren

De Ouderbijdrage.
De oudervereniging int en beheert de ouderbijdrage en het schoolgeld dat wordt gevraagd. Zij legt
verantwoording af op de jaarlijkse ouderavond. De ouderbijdrage wordt besteed aan extra activiteiten voor uw
kind(eren) . De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.
Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage 30,00 euro per kind en schoolreisbijdrage 25,00 euro per kind. In de
groepen 1 en 2 sparen de kinderen 17,50 euro per jaar voor de veel duurdere schoolreisjes/kampen in de
hogere groepen. Wanneer uw kind één van deze groepen (1 of 2) een jaartje over doet, of verlaat hij/zij onze
school in die periode dan kan het bedrag van 17,50 euro terug gevorderd worden. U zult dit zelf even aan de
penningmeester van de oudervereniging moeten terug vragen.
Voor kinderen die voor 1 januari op school komen wordt een bedrag van 55,00 euro gevraagd. Voor kinderen
die na 1 januari op school komen wordt 3,00 euro per maand ouderbijdrage en 25,00 euro schoolreisgeld.
Het innen van de jaarlijkse bijdrage gaat via een doorlopende machtiging. Alle ouders krijgen hiervoor bij
aanmelding een formulier, geldend voor de gehele basisschoolperiode. U kunt op dit formulier aangeven of u
de machtiging afgeeft voor één kind of voor meerdere kinderen.
Met de ondertekening van deze overeenkomst, bevestigt u, dat u de ouderbijdrage
(voor ouderfonds en schoolreisfonds) voor uw kind(eren) betaalt.
Waar wordt de vrijwillige ouderbijdrage aan besteed ?
- een collectieve schoolongevallen verzekering;
- feestelijke activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc.;
- toneelvoorstellingen; een kunstenaar op school;
- sport- en spelmiddagen en handenarbeidmaterialen;
- kosten rond ouderavonden;
- wisselcollectie leesboeken van de Bibliotheek Centrale;
- extra materialen of benodigdheden t.b.v. de kinderen.

Doorlopende machtiging SEPA Euro-incasso Ouderbijdrage
o.d.s. Prinses Margriet, Dorpsweg 39, Spankeren
Incassant ID: NL85ZZZ999999992899
Kenmerk machtiging:
(wordt door OV ingevuld)
Machtiging voor doorlopende automatische afschrijving van de jaarlijkse ouderbijdrage en de kosten
van het jaarlijkse schoolreisje t.b.v. de leerlingen van de Prinses Margrietschool te Spankeren.
Hierbij machtig ik de penningmeester van de Oudervereniging van de Prinses Margrietschool om 1 of 2 maal
per schooljaar (naar gelang mijn keuze) de jaarlijkse ouderbijdrage van € 55,- per kind bij eenmalige betaling
van mij bank/girorekening af te schrijven. Indien ik kies voor twee afschrijvingen zal er tweemaal € 27,50 per
kind worden afgeschreven.
Ik behoud ten alle tijden het recht binnen 30 dagen de afschrijving te laten terugboeken, indien deze niet
correct is.
Indien er bij aanvang van het schooljaar geen kinderen meer ingeschreven staan op school, zal de
oudervereniging ervoor zorgdragen dat de automatische betaling wordt stopgezet. Als uw 2e (of 3e, enz) kind
op school wordt ingeschreven, zorgt de penningmeester voor verwerking m.b.t. de jaarlijkse ouderbijdrage en
zal het basisbedrag x aantal kinderen worden geïncasseerd.
Naam rekeninghouder
Voor- en achternaam kind(eren)
Adres
Ingangsdatum
Postcode

Plaats

IBAN-nummer (18
posities)
E-mailadres
Handtekening voor
Akkoord

Keuze s.v.p. aangeven (indien niet ingevuld, wordt er in 1 keer afgeschreven)
0
0

afschrijven in 1 keer in het najaar
afschrijven in 2 keer (50 % in najaar en 50 % in voorjaar)

Eventuele verhoging van de bijdrage in de komende jaren geschiedt alleen na overleg en vaststelling op de
zakelijke ouderavond en zal via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

