Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag
Dorpsstraat 184
2992 AB Barendrecht

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Deze bescheiden zijn u uitgereikt als algemene informatie alsmede ter ondertekening indien u besluit
uw kind(eren) aan onze school het basisonderwijs te laten volgen.
Bijgaand treft u aan:
1. een verklaring;
2. een inschrijfformulier voor de aanmelding van uw kind;
3. de statuten van de schoolvereniging;
4. een aanvraagstrook waarmee u zich kunt aanmelden voor het lidmaatschap van de
schoolvereniging (zie onderaan deze brief).
Ad. 1 (Dit moet worden ingeleverd).
Door het ondertekenen van de verklaring verklaart u bekend te zijn met de grondslag en de
doelstelling van voornoemde vereniging en aanvaardt u het dragen van eigen verantwoordelijkheid in
verband met eventuele aansprakelijkheid.
Ad. 2 (Dit moet worden ingeleverd).
Dit formulier is bedoeld voor onze administratie en voor het berekenen van de formatie.
Ad. 3
De statuten kunt u, indien u lid wordt van onze vereniging, behouden.
Ad. 4
Hoewel het lidmaatschap van de schoolvereniging niet verplicht is, doen wij een beroep op u toch lid
te worden. Daardoor steunt u de vereniging in de kosten die niet door de overheid worden vergoed.
Dit is dus tevens in het belang van uw kind(eren). Uw lidmaatschap betekent tevens een sterkere
verbondenheid en betrokkenheid bij de school. Ook kunnen wij ons zo met elkaar inzetten om
onderwijs gegrond op Gods Woord in stand te houden.
Wij wensen u en uw kind(eren) een goede tijd toe op de Rehobôthschool.
Het bestuur
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische
Grondslag, gevestigd te Barendrecht.
Naam en voorletters

: dhr./mevr.* ..……………………………………………….………

Adres

:…………………….………………………………………………………

Postcode en woonplaats

:………………….…………………………………………………………

E-mailadres

:………………….…………………………………………………………

Kerkelijke gezindte

:…………………………………………………………………….………

Plaats en datum

:..…………………………………………………………….……………

Handtekening

:.……………………………………………………………..……………

Voorwaarden:
 schriftelijke instemming
met de grondslag van de
vereniging
 minimum leeftijd 18 jaar
Contributie bedraagt
minimaal € 5,00 per jaar.
* Doorhalen wat niet van
toepassing is. Het
lidmaatschap is
persoonsgebonden.
Deze strook kunt u inleveren
op school.

