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Leerling gegevens 

Achternaam  Geslacht M / V 

Voornamen  BSN nummer  

Roepnaam    

Adres  VVE deelname Ja / Nee 

Postcode  VVE indicatie Ja / Nee 

Plaats  Naam 

programma 

 

Telefoonnummer    

Geboortedatum  Geboorteland  

Geboorteplaats  In Nederland 

sinds 

 

Nationaliteit   Thuistaal  

Culturele achtergrond  Welke talen 

spreekt u kind? 

 

Land van herkomst  Leest en schrijft 

uw kind in de 

moedertaal? 

 

Pleeggezin Ja / Nee Stadspas Ja / Nee 

Een ouder gezin Ja / Nee Sport, dans, 

muziek? 

Verenging? 

Ja / Nee,  

namelijk: ____________ 

_________ 

Spreekt/verstaat 

Nederlands 

Ja / Nee Hobby’s?   

Is ingeschreven bij 

een andere school 

Ja / Nee Zwemdiploma?  

Leeftijd van uw kind 

eerste schooldag  

   

 

Naam school van Herkomst_______________________       Leerkracht____________________________________ 

Volgt onderwijs sinds_________________  In groep ___________  Leerjaar ______________ 

 

Toestemming voor plaatsen van foto’s waarop de leerling 

staat afgebeeld op de website van de school/Zonova en 

het maken van video-opnamen t.b.v. van school  

   Ja/ Nee 

 

Mijn kind heeft hiervoor op _________ verschillende scholen gezeten, namelijk: _______________________   

___________________________________________________________in leerjaar: ______________________________ 

Geplaats op Zonovaschool De Blauwe Lijn   Groep _____________            Per ____________________ 

 

Ik ben bij de Blauwe Lijn terecht gekomen door:  

Ik heb gekozen voor de Blauwe Lijn omdat: 
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Medische gegevens en informatie bij spoedgevallen 

Neem bij noodgeval contact op met  

Telefoonnummer contactpersoon bij noodgeval  

Naam Huisarts  

Telefoonnummer Huisarts  

Zorgverzekeraar en Polisnummer  

Medicijnen Ja / Nee 

Allergie  

Producten die kind niet mag  

Opmerkingen  

Toestemming voor schooltandarts Ja / Nee 

Overige informatie 

Door wie mag uw kind worden opgehaald?  

Heeft u behoefte aan voor- of naschoolse 

opvang? 

 

Heeft uw kind externe begeleiding (gekregen)? 

Bijv.: logopedie, bijles, OKA, dyslexiebandeling? 

 

Personalia verzorgers 

Relatie tot kind  Moeder/ Anders:___________ Vader/ Anders:__________ 

Achternaam   

Voorletters en roepnaam   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Geboorteland   

Nationaliteit   

 

Telefoon thuis geheim?  Ja / Nee Ja / Nee 

Telefoon mobiel   

 

Opleiding in Nederland Ja / Nee, namelijk:  

 

Ja / Nee 

Land van opleiding   

Beroep   

Welke talen spreekt u 

met uw kind? 

  

Spreekt u Nederlands? Ja / Nee Ja / Nee 

Kunt u lezen en schrijven 

in uw moedertaal? 

Ja / Nee  Ja / Nee 

Burgerlijke staat   

Heeft u ouderlijk gezag 

over uw kind? 

  

E-mail   

 

Wat kunt u voor ons 

betekenen? (-MR, OR, 

Klassenouder, W&T, 

verteltassen)  
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Waar bent u goed in? (-

koken, bakken, naaien, 

knutselen, tekenen, 

verven, timmeren, 

monteren etc.) 

  

 

Ondertekening 

Naam verzorger    

Datum   

Handtekening  

 

 

  

 

Stempel van de school  
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Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 50,00 per kind. 

Heeft u een stadspas? Dan is de ouderbijdrage gratis, laat wel uw stadspas inscannen door een van de 

medewerkers op school.  

 

Indien u geen stadspas hebt, is een betalingsregeling mogelijk. Graag wil ik u er op wijzen dat de eerste 

betalingstermijn vóór 5 oktober  van het betreffende schooljaar betaald dient te worden. U kunt de 

ouderbijdrage in maximaal 2 termijnen betalen.  

U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL47 INGB 0009 2164 05 t.n.v. Beheer ouderraadsgelden de 

Blauwe Lijn, o.v.v. ouderbijdrage en de naam en groep van uw kind(eren). 

 

Bijlagen:  

1. Regeling betaling ouderbijdrage 

 

Bijlage 1: Regeling betaling ouderbijdrage 

 De ouderbijdrage wordt  in samenwerking met de school door de Ouderraad (OR) van OBS de 

Blauwe Lijn beheerd. De Ouderraad draagt ook zorg voor het incasseren van de genoemde 

bijdragen en stuurt persoonlijke brieven ter herinnering bij uitgestane betalingen. 

 De ouder/verzorger dient door middel van een overboeking of contant bij de administratie zelf de 

ouderbijdrage te voldoen. 

 De eerste betalingstermijn dient vóór 5 oktober betaald te worden, de tweede betalingstermijn vóór 

5 januari van het betreffende schooljaar.  

 Indien niet gebruik gemaakt wordt van de betalingsregeling, dient het verschuldigde bedrag in 

één keer contant of per bankgiro overschrijving te worden voldaan vóór 1 januari van het 

lopende schooljaar of binnen één maand na de datum waarop de leerling op school is gekomen. 

U kunt dit overmaken op rek.nr NL47 INGB 0009 2164 05 t.n.v. Beheer ouderraadsgelden de Blauwe 

Lijn o.v.v. ´Ouderbijdrage en de naam en groep van uw kind(eren)’. 

 Indien een leerling in de loop van een schooljaar de school verlaat, dan wordt het bedrag naar 

gebruik verrekend. Betalingen met stadspas kunnen nooit worden teruggevorderd.  

 Indien een leerling gedurende het schooljaar op school komt zal de ouderbijdrage naar gebruik 

verrekend worden. 

 Mocht er geen betaling plaats vinden na de eerste betalingstermijn dan zullen de ouders/verzorgers 

hier schriftelijk over worden ingelicht. De betaling dient dan alsnog binnen twee weken na 

dagtekening van de ontvangen brief te worden voldaan. 

 Indien deze betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, volgt een gesprek met de 

Assistent Manager.  

 

*Bijgaand dit inschrijfformulier graag een kopie voor en –achterkant legitimatie, zorgpasje en eventuele 

stadspas inleveren.  
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Bijlage 2: Checklist 

 

 Check Datum afspraak of 

ophalen formulier 

Afspraak FIEP Account   

Formulier naschoolse opvang   

Testmail e-mailadressen   

Flyer stadspas   

Stadspas gescand?   

Flyer Jeugdsportfonds/ jeugdcultuurfonds   

Ouderbijdrage   

Afspraak IB voor SIDI-3    

Toestemming overdracht en externe hulp   

Schoolkalender   

Brede schoolactiviteiten/ leerlab   

Nieuwkomers/zij-instromers aanmelden IB voor 

nieuwkomersonderzoek 

  

Geen zwemdiploma, vanaf leerjaar 6 aanmelden bij Vangnet.    

Leerjaar 5? Aanmelden leerorkest   

 


