INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGSCHOOL
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer(BSN)*
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Gezindte
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Culturele achtergrond (land)
Land van herkomst
Datum in Nederland
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
VVE deelname

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M/V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja/Nee

(peuterspeelzaal o.i.d.)

Naam VVE programma

------------------------------------------------------------------------

Indien afkomstig van andere school:

Naam school van herkomst
Adres school van herkomst

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUISARTS EN MEDISCH
Achternaam huisarts
Adres
Woonplaats
Ziektekostenverzekering
Polisnummer
Medicijngebruik
Indien ja, welke medicijnen
Allergie
Producten die kind niet mag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja/Nee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEZIN
Aantal kinderen gezin
Plaats van kind in gezin
Noodnummer 1
Naam
Noodnummer 2
Naam
Evt. opmerkingen gezin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONALIA VERZORGER 1
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Burgerlijke staat
----------------------------Relatie tot kind
Geboortedatum
----------------------------Geboorteplaats
Geboorteland

 ERSONALIA VERZORGER 2
P
----------------------------- Achternaam
--------------------------------------------------------- Voorletters
--------------------------------------------------------- Roepnaam
------------------------------------------------ -------- Geslacht
------------------------------------------------- -------- Burgerlijke staat

Adres
Postcode / woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim
Mobiele nummer
E-mail

-----------------------------------------------------------------------------------Ja/Nee
06------------------------------------------------------

Adres ---------------------------------------Postcode / woonplaats ------------------Telefoon thuis -----------------------------Telefoon thuis geheim ja/nee
Mobiele nummer 06-----------------------E-mail -----------------------------------------

Hoogst genoten opleiding**
Naam school
Diploma behaald
Beroep
Werkzaam bij bedrijf
Telefoon werk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoogst genoten opleiding----------------Naam school -----------------------------Diploma behaald----------------------------Beroep
-----------------------------Werkzaam bij bedrijf ----------------------Telefoon werk ------------------------------

----------------------------- Relatie tot kind --------------------------------------------------------- Geboortedatum
----------------------------- Geboorteplaats --------------------------------------------------------- Geboorteland ----------------------------Indien afwijkend van verzorger 1:

E-mailadres waarop u de post van school wilt ontvangen:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik heb wel/geen bezwaar als mijn emailadres in de kalender vermeld wordt.

ONDERTEKENING
Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 1-------------------------------------Handtekening
-------------------------------------Datum
---------------------------------------

ONDERTEKENING
Naar waarheid ingevuld
Naam verzorger 2 ---------------------------------Handtekening
-----------------------------------Datum
------------------------------------

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET INSCHRIJFFORMULIER
ALGEMEEN
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde
leerling op de Regenboog.
VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- De directie van de school en de centrale directie
- De inspectie van het basisonderwijs
- De rijksaccountant van het ministerie van OCW
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
*TOELICHTING BSN-NUMMER
U bent verplicht  een kopie van een bewijsstuk voor het BSN-nummer in te leveren op school.
Het BSN-nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
1. Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid gekregen hebt.
Bent u het kwijt, dan kunt u bij ieder belastingkantoor met een publieksbalie een nieuwe
opgave krijgen.
2. Op het paspoort of identiteitskaart van de leerling
3. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Controleer of het BSN-nummer
er daadwerkelijk op staat.
VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
De school is verplicht om van ouders die pleinwacht lopen / eetouder zijn een (origineel) VOG op
school te hebben. Als u beiden pleinwacht gaat lopen of eetouder bent, dan dient u beiden een VOG
in te leveren.

Tenslotte:
Als u alles hebt ingevuld en 4x hebt ondertekend, wilt u dan het volgende op
school inleveren:
● Deze formulieren
● Verklaring omtrent het gedrag(VOG) van diegene die pleinwacht gaat
lopen en/of eetouder is.
● Copy van een officieel document waarop het BSN-nummer van uw kind
staat (paspoort, ID-kaart of het formulier van de belastingdienst)
NB – bij de ID-kaart graag de voorkant + achterkant!

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u het toestemmingsformulier in het kader van de privacywetgeving. Dit formulier wordt
u ieder jaar toegestuurd en is nu voor schooljaar 2019-2020.
Toelichting in het kader van de privacywetgeving
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 Algemene Verordening 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 de website (www.levwn.nl).
Toestemming
In het kader van privacywetgeving, vragen wij uw toestemming voor het delen van de volgende
persoonsgegevens. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag
u op een later moment alsnog toestemming geven.
Foto- en videomateriaal
Op onze school laten wij u foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te
zien zijn. Wij delen de foto’s met u via Parro. Graag willen we u ook om uw toestemming vragen voor
ander gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Soms kan het voorkomen dat we de foto’s
willen verspreiden via bv. facebook of de schoolgids. Hiervoor vragen we uw toestemming. 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. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en
video’s op internet en deze niet te delen via sociale media.
Adressenlijst
Op onze school wordt er in de jaarkalender, per klas, een lijst gemaakt met de adressen van de
leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als
de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf, etc. Wij
vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te
mogen delen met de andere ouders van de school. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt alleen de
naam van uw kind in het overzicht opgenomen. Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend
gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame. Tot vorig
jaar werd deze lijst ook opgenomen in de jaarkalender. Dit jaar is dit niet gebeurd, wat door veel
ouders toch als een gemis werd ervaren.
Sociale media
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale
media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken en om contact te
onderhouden met vrienden of klasgenoten. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee,
zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Op school besteden we in ons
lesprogramma hier aandacht aan.

Toestemmingsformulier voor schooljaar 2019-2020
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorgers van ……………………… , in groep ……., dat:
1. foto’s en video’s gebruikt mogen worden:
in de digitale weekbrief
in de schoolkalender
in de schoolgids
op de website van de school
in folders en flyers ter promotie van de school
op sociale-media accounts van de school (Facebook)
Via PZC, de Faam of Omroep Zeeland

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

(streep door wat niet van toepassing is)
2. haar/zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum WEL/NIET* genoemd
mogen worden in de jaarkalender.
(streep door wat niet van toepassing is)

Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam:

____________________

____________________

Datum:

____________________

____________________

Plaats:

____________________

____________________

201805 Toestemmingsformulier bij inschrijving (Handboek Privacy GPO-WN)

Ouderverklaring

De Regenboogschool in Middelburg geeft leerlingen onderwijs vanuit de grondslag zoals vermeld in
de statuten van de vereniging LEV Scholengroep West Nederland:
Ons uitgangspunt ligt in de Bijbel, waarin God zichzelf, zijn waarheid en zijn liefde voor mens en
wereld bekend gemaakt heeft, uitgewerkt en verwoord in deze vijf geloofskernen:
1.

2.

3.

4.

5.

God is de eerste, Hij kiest eerst voor ons, voordat wij voor Hem kiezen. Dit komt tot
uitdrukking in doop en belijdenis. Ons leven en bestaan rusten in het bestaan van God.
Ons leven komt uit God voort en is naar Hem op weg.
De Drie-Enige God (Vader-Zoon-Geest) is de Schepper van de wereld. De werkelijkheid
waarin wij leven is Gods werkelijkheid. Mens zijn in Gods schepping draait om
verwondering.
Jezus Christus is onze Redder en zal terugkomen, om alles nieuw te maken.
We leven vanuit het besef van Zijn wederkomst. Vergeving verdien je niet, maar is een
cadeau. Jezus Christus heeft dit voor ons verdiend (sterven, begraven, opstaan). We zijn
vrije mensen: vergeven, geliefd en vrij in Jezus Christus.
De Heilige Geest. Na de hemelvaart van Jezus Christus werd de Heilige Geest uitgestort.
Wij zijn niets zonder de Heilige Geest. De school is een plek waar we de vruchten van de
Geest laten rijpen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5). Deugden die we kunnen oefenen en in
ons leven eigen kunnen maken.
We leven in een gebroken wereld. Onze school is een plek waar gebrokenheid en
kwetsbaarheid mogen zijn. Een genadevolle plek. We geloven in de realiteit van de
zonde. Maar we leven hoopvol naar een nieuwe toekomst

Deze overtuiging dragen RvT, bestuur, directie en medewerkers van alle LEV-WN scholen actief uit in
het onderwijsproces (klimaat en inhoud) en in alle onderlinge contacten. Van leerlingen wordt
verwacht dat zij zich hierdoor laten leiden.

In de praktijk betekent dit voor ons onderwijs het volgende:
Regenboogschool te Middelburg, onderdeel van LEV Scholengroep West Nederland:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Draagt op professionele manier kennis over die voldoet aan de wettelijke normen.
Draagt de kennis over van God en de Bijbel in overeenstemming van de hiervoor genoemde
overtuiging. Dagelijks Bijbellezen en gebed nemen hier een belangrijke plaats in.
Leert leerlingen hoe ze zelfstandig in het leven kunnen staan, hoe ze kunnen samenwerken in
sociale verbanden, en hoe ze verder kunnen ontwikkelen.
Leert leerlingen een christelijke (sociale) houding waarin naastenliefde, vergeving, respect,
dienen en zelfbeheersing centraal staan.
Leert leerlingen beseffen dat ze uniek en waardevol voor God zijn.
Leert leerlingen om te gaan met het leven in een gebroken wereld.
Leerlingen respecteren de wijze waarop het geloof beleden wordt
Leerlingen (en ouders/verzorgers) nemen actief deel aan de identiteitsgebonden activiteiten
en vieringen.

▪

Ten behoeve van het kind verwachten wij van ouders/verzorgers dat ze een positieve
grondhouding hebben ten opzichte van het geloof en streven hier thuis ook vorm aan te
geven.

Wij stemmen er van harte mee in dat ons kind op Regenboogschool te Middelburg onderwijs
ontvangt op basis van bovengenoemde uitgangspunten.

(Plaats) …………………….

(handtekening vader)

(Datum) ……………………..

(handtekening moeder)

AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP/DONATEURSCHAP LEV-WN
Graag invullen in blokletters
Naam:
......................................................................................................................
Voorletters: .................................................................Man / Vrouw/ Familie
Straat:...........................................................................Huisnummer..............
Postcode:..........................Woonplaats:..........................................................
.
E-mailadres:....................................................................................................
Naam
kind(eren):................................................................................................
School:
................................................................................................................
Kerkgenootschap:...........................................................................................
Ontvangt factuur
via:
0 post
0 e-mail
Meldt zich aan
als:
0 lid van de vereniging (hiervoor dient u lid te zijn van GKV, CGK of
NGK)
0 donateur van de vereniging
In de bijlage van dit inschrijfformulier wordt aangegeven wat er met uw
bestuursbijdrage wordt gedaan.

Ad 1) Als lid van LEV-WN onderschrijf ik de statuten van LEV-WN, ik betaal jaarlijks de
bestuursbijdrage in ieder geval zolang mijn kind(eren) op één van de scholen binnen LEV
Scholengroep West Nederland zit(ten), ik ontvang wanneer mijn jongste kind van school
gaat een brief waarin ik kan aangeven of ik lid wil blijven of niet, of dat ik ervoor kies
donateur te worden.
Ad 2) Als donateur van LEV-WN respecteer ik de grondslag van de school. Jaarlijks betaal
ik de bestuursbijdrage in ieder geval zolang mijn kind(eren) op één van de scholen binnen
LEV Scholengroep West Nederland zit(ten), ik ontvang wanneer mijn jongste kind van
school gaat een brief waarin ik kan aangeven of ik donateur wil blijven of niet.

Handtekening: .............................................
Datum: .............................................

Bijlage 1 bij Procedure ledenadministratie LEV-WN 20181101

AANVULLING BIJ AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP/DONATEURSCHAP
Als lid van de vereniging betaalt u bestuursbijdrage. De hoogte van de bestuursbijdrage
wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van de vereniging. Op dit moment bedraagt de
bestuursbijdrage € 35.
Van donateurs met kinderen op school wordt ook deze bestuursbijdrage gevraagd.
Wat gebeurt er met uw bestuursbijdrage?
1. Een deel wordt gebruikt voor knelpunten in bijvoorbeeld een schoolformatie of extra
begeleiding van leerlingen. Daarnaast betalen we van dit geld een deel van de kosten
van de VOG’s die worden aangevraagd voor bijvoorbeeld TSO. Deze (bij wet
voorgeschreven) VOG’s betalen we uit eigen middelen en worden niet vergoed door de
overheid. 2. Een deel wordt gebruikt voor de lidmaatschapskosten van de
koepelorganisaties van
gereformeerde scholen, het LVGS en de PO-Raad. Deze organisaties behartigen de
belangen in landelijke verbanden en bij de rijksoverheid; 3. Een klein deel is voor
bepaalde bestuurskosten.
Deze jaarlijkse bijdragen aan punt 1 en 2 zijn gerelateerd aan het aantal leerlingen en komen
ten goede aan alle leerlingen. Uw bijdrage is dus in meerdere opzichten belangrijk voor het
functioneren van onze scholen in West-Nederland.
Ouderbijdrage Naast de bestuursbijdrage krijgt u jaarlijks ook de factuur voor de
ouderbijdrage. U krijgt rond november een rekening over het lopende schooljaar.
Bijvoorbeeld: in november 2019 ontvangt u de factuur voor bestuursbijdrage over 2019 en
daarbij de ouderbijdrage over het schooljaar 2019-2020. De ouderbijdrage – voor
bijvoorbeeld schoolreisje / schoolfeesten / kamp, etc. – verschilt per school. De
schoolcommissie, die dit soort activiteiten organiseert, stelt deze bijdrage vast in overleg
met de directeur en MR. De bedragen per kind staan ook in de school- of infogidsen die u
heeft gekregen aan het begin van het schoolseizoen.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij de directeur van uw school.

