versie 2016-01-08
blz. 1 van 9

Groepen 1 & 2 / kleuters
Gegevens van het kind:

Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies
zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze
administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de
overheid.
achternaam
roepnaam
voorna(a)m(en)
geslacht

M

V

burgerservicenummer (BSN)*
geboortedatum (dd-mm-jj)
straatnaam
huisnummer
postcode
woonplaats
telefoon

 vast:

geheim:

 ja

 nee

mobiel:

geheim:

 ja

 nee

heef u bezwaar tegen plaatsing van
de telefoonnummers op adreslijsten
en belroosters?

 ja

extra telefoonnummer

 vast / mobiel:

(oppas, buren, werk, familie)

Van:

 mailadres ouders

 nee

1.
2.

geboorteland
geboorteplaats
nationaliteit
in Nederland sinds
thuistaal
onderwijs sinds (dd-mm-jj)
behorend bij een kerkelijke
gemeente, en zo ja, welke

*

Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen:
 Het document Kennisgeving BSN dat door de Belastingdienst is verstrekt, of
 Eigen paspoort van het kind, of eigen identiteitskaart van het kind, of
 Kopie van de zorgpas (mits daarop BSN staat genoteerd)
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Groepen 1 & 2 / kleuters
Gegevens m.b.t. het kind:
aantal kinderen in het gezin
plek van het kind t.o.v. andere
broertjes/zusjes

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

onderwijs sinds (dd-mm-jj)
1e schooldag EBS (dd-mm-jj)
datum inschrijving EBS


naam peuterspeelzaal,
kinderopvang etc. *
telefoonnummer
naam leid(st)er



naam vorige basisschool
soort school
telefoonnummer vorige school
leerling zat daar in groep
naam groepsleerkracht

is het kind door een instantie

 ja

onderzocht? (indien ja, soort

soort onderzoek:

onderzoek vermelden)
is het kind Ambulant Begeleid?
geeft u ons toestemming om de
onderzoeksgegevens op te vragen?

 nee

 ja  nee
 ja

 nee

bijzonderheden

*
Mocht uw kind géén peuterspeelzaal, kinderdagverblijf etc. bezoeken, dan is het mogelijk dat wij
overgaan tot een proefplaatsing voordat wij hem/haar definitief toelaten op de EBS.
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Procedure
Na ontvangst van het inschrijvingsformulier ontvangt u van ons per mail een
ontvangstbevestiging.
Indien er nog geen zusjes/broertjes op de EBS zitten, neemt de directeur van onze school
contact met u op voor een nader kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek wordt informatie
uitgewisseld en bestaat de mogelijkheid om de school te bekijken.
Circa 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, nemen wij contact op met de plek waar het
kind vandaan komt (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf). Van hen vragen wij professionele
informatie over de sociale en cognitieve ontwikkeling van uw kind en krijgen wij inzicht in de
doorgaande leerlijn tussen de basisschool en PSZ / KDV. Als zij aangeven dat regulier
onderwijs wellicht niet de juiste plek is voor uw zoon/dochter, dan nemen wij contact met u
op.
U krijgt van ons t.z.t. een mail in welke groep wij uw zoon/dochter geplaatst hebben en van de
leerkracht een uitnodiging om te komen wennen.
Gezondheidsgegevens
De school wil/moet op de hoogte zijn van medicijngebruik, chronische aandoeningen,
allergieën, medische beperkingen etc. van de leerlingen. Deze informatie helpt ons adequaat te
reageren in situaties die (medisch) ingrijpen eisen.
Vóór uw kind naar school komt, krijgt u van de groepsleerkracht een formulier om in te vullen,
zodat we beschikken over de meest actuele gegevens.
Entree-formulier “wie ben ik”
Vóór het kind naar school komt, krijgt u van ons nog een aanvullend entree-formulier om in te
vullen. De gegevens in dit formulier hebben betrekking op actuele zaken als zindelijkheid,
gedrag, etc.
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Algemene gegevens van de ouder/verzorger/voogd:
s.v.p. aankruisen

 ouder 1/ verzorger 1/ voogd 1

 ouder 2/ verzorger 2/ voogd 2

éénoudergezin

 ja

relatie tot kind

 vader  moeder

 vader  moeder

 anders, namelijk …..

 anders, namelijk …..





aansprakelijk verzorger

burgerlijke staat

 nee

 gehuwd

 samenwonend

 gehuwd

 samenwonend

 ongehuwd

 gescheiden

 ongehuwd

 gescheiden

 weduwe/weduwnaar

 weduwe/weduwnaar

indien de ouders gescheiden

 ja

 ja

zijn: is er sprake van co-

Graag kopie van uitspraak m.b.t.

Graag kopie van uitspraak m.b.t.

ouderschap?

gezag overhandigen.

gezag overhandigen.

M

M

 nee

 nee

achternaam
(ook meisjesnaam moeder)
voorletters
geslacht

V

V

geboortedatum
geboorteland
nationaliteit
vluchtelingenstatus

 ja  nee

 ja  nee

telefoon

/

/

telefoon werk

/

/

extra telefoonnummer

/:

(oppas, buren, werk, familie)

van:

straatnaam + huisnummer
postcode + plaatsnaam

 e-mail adres
huisarts

naam:
straatnaam & woonplaats:
telefoonnummer:

behorend tot kerkelijke

 ja  nee

 ja  nee

 ja  nee

 ja  nee

gemeente
zo ja, tot welke
beroep
werkzaam in beroep
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Specifieke gegevens van de leerling en de ouders/verzorgers:
De volgende vragen worden op deze manier gesteld omdat dit van overheidswege van ons
wordt gevraagd:

1. Oefent één der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij
dit gedaan EN

 ja

 nee

 ja

 nee

verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat
2. Leiden de ouders een trekkend bestaan als bedoeld in het
besluit trekkende bevolking WBO (Stb. 1985, 465), anders dan
bij vraag 1 bedoeld wordt
3. Is een van de ouders geboren in:


Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Spanje,
Portugal, Kaapverdië, Marokko, Turkije of Tunesië

 ja

 nee



Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba

 ja

 nee



Een niet-Engelstalig land buiten Europa, niet zijnde
Indonesië

 ja

 nee

4. Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep

 ja

 nee

5. Is een der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op
grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet

 ja

 nee
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Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in
Nederland

Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Geslacht

o

Man

o

Vrouw

Bent u de enige ouder?
(indien ja, dan hoeft
deel drie van deze
verklaring niet te
worden ingevuld)

o

Ja

o

Nee

Datum eerste
schooldag leerling

Deel 2: 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
O1

-

O2
O3
-

speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk
praktijkonderwijs/ LWOO
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)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
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)
mbo, hbo, wo-opleiding

Ondertekening eerste ouder of 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
Datum
Handtekening
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Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger*

Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Geslacht

o

Man

o

Vrouw

Bent u de enige ouder?
(indien ja, dan hoeft
deel drie van deze
verklaring niet te
worden ingevuld)

o

Ja

o

Nee

Datum eerste
schooldag leerling

Deel 2: Gegevens tweede 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
O1

-

O2
O3
-

speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
(v)so-zmlk
praktijkonderwijs/ LWOO
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)
niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo
theoretische leerweg, havo, vwo
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)
mbo, hbo, wo-opleiding

Ondertekening tweede ouder of 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
Datum
Handtekening

* De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de
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.
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De STICHTING EVANGELISCH ONDERWIJS EINDHOVEN
(waar de EBS Online bij hoort) kent de volgende beginselen en doelstelling:
BEGINSELEN
(artikel 1) De stichting gaat bij haar werkzaamheden uit van de evangelische
levensbeschouwing, waaronder de stichting het volgende verstaat:
a. De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
b. De soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en
voleinding.
c. Onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn
zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven,
Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke
wederkomst in macht en heerlijkheid.
d. De goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in
al wat zij verklaart.
e. De universele en algehele zondigheid en de schuld van de gevallen mens, die hem
onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling.
f. De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en
Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door geloof in Hem.
g. De lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van
degenen die verloren gaan, tot het eeuwig oordeel.
h. Het werk van God, de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en
in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te
getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus.
i. Het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het
lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het
evangelie in de gehele wereld te verkondigen.
DOEL
Het doel van de stichting (artikel 2) is het geven of doen geven van onderwijs vanuit deze
evangelische levensbeschouwing en gaat bij de uitvoering uit ( artikel 3) van het
(evangelische) beginsel dat de nadruk bij het onderwijs en in het maatschappelijke leven ligt
op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus als sleutel tot het verstaan van alles
wat God geopenbaard heeft door Zijn woord en werken en van daaruit de kenbare
werkelijkheid. Opvoeding en onderwijs dienen hiermee in overeenstemming te zijn en moeten
onder andere dienen om kinderen alsook volwassenen te brengen tot en te doen groeien in die
persoonlijke relatie met God en hetgeen daaruit voortvloeit.
Vanwege de grondslag van de Evangelische Basisschool Eindhoven “Online” vragen
wij u als ouder/verzorger u het aanmeldingsformulier te ondertekenen, waarmee u
ook accoord gaat met onderstaande 4 punten:
1. Als Evangelische Basisschool Eindhoven “Online” benaderen wij de aan ons toevertrouwde
kinderen vanuit het Evangelie.
2. Wij leven hen voor en leren hen een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
3. Wij willen de kinderen graag brengen tot en doen groeien in een persoonlijke relatie met
God.
4. Daarnaast leren wij hen het gezag van de Bijbel.
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Privacy m.b.t. foto’s*
Graag hier aangeven of u bezwaar hebt tegen plaatsing van foto’s/filmpjes van uw kinderen op
de website, in de nieuwsbrief etc. Het gaat hierbij om foto’s van uitjes, activiteiten, etc.
 Ja, u mag de foto’s/filmpjes van mijn kinderen gebruiken
 Nee, de foto’s/filmpjes van mijn/onze kinderen mogen niet gebruikt worden
Toestemming voor het gebruik van adresgegevens*
Wij vragen ook toestemming voor plaatsing van adres- & telefoongegevens (vast
telefoonnummer, geen mobiel nummer) op klassenlijsten die verspreid worden onder de
ouders/verzorgers van onze leerlingen. Geheime telefoonnummers plaatsen wij niet.
 Ja, u mag onze adresgegevens en telefoonnummer wel plaatsen op klassenlijsten
 Nee, u mag onze adresgegevens en telefoonnummer niet plaatsen op klassenlijsten
*Duur van de uw toestemming
De toestemming die u wel/niet verleent voor het gebruik van beeldmateriaal en/of
adresgegevens, blijft van kracht gedurende de gehele periode dat uw kind op de EBS zit.
U kunt uw toestemming elk moment intrekken door dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
Jaarlijkse ouderbijdrage
In maart worden de ouderbijdragen geïnd voor het lopende schooljaar. De ouderbijdrage is
vastgesteld op € 50,- per kind per jaar. Per gezin per jaar maximaal € 125,- per jaar.







Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier, gaat u ook akkoord met het betalen van de
ouderbijdrage.
Hierbij verklaren wij/verklaar ik, met de identiteit van de school zoals verwoord in haar statuten
(zoals in dit aanmeldingsformulier is vermeld) en zoals die tot uiting komt in de gedragscode van de
school, van harte in te stemmen / te respecteren of tenminste te accepteren dat ons/mijn
(toevertrouwd) kind op een school met dergelijke inhoud van onderwijs en karakter komt.
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee accoord dat
de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Door het niet verstrekken van alle relevante informatie kan, ook in een later stadium, de plaats van
het kind op de EBS ter discussie komen te staan.

Dit aanmeldingsformulier moet worden ondertekend door beide ouders.
Wat als u gescheiden bent?



Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen.
In alle andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. In dat
geval dient de school een kopie van de verklaring te ontvangen waarin staat vermeld wie
officieel het ouderlijk gezag heeft over het kind.

s.v.p. aankruisen

 ouder 1/ verzorger 1/ voogd 1

 ouder 2/ verzorger 2/ voogd 2

datum:

datum:

handtekening:

handtekening:
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