
 
 

 
 

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

–

 

 
 

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Voor het inschrijven van uw kind(eren) op onze school kunt u de volgende formulieren invullen:  

1. De verklaring onderschrijven grondslag van de vereniging. Dit is verplicht.  

Op het betreffende formulier verklaart u ook dat de school niet aansprakelijk is voor 

eventuele beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen.  

2. Het aanmeldingsformulier waarin de nodige gegevens gevraagd worden van u en uw kind. 

Ook wordt daarin uw toestemming gevraagd voor medische zaken en het gebruik van 

persoonsgegevens.  

3. De oudervragenlijst start schoolloopbaan. 

4. U kunt lid worden van de schoolvereniging (de werkgever van de school). Dit is niet verplicht. 

Als lid van de schoolvereniging toont u uw betrokkenheid en steun aan het christelijk-

reformatorisch onderwijs in Barendrecht.  

Wij wensen u en uw kind(eren) een goede tijd toe op de Rehobôthschool.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur  

 

 

 

 

 
Bij het invullen van de formulieren: 
Digitaal invullen kan in Adobe via het menu Gereedschappen > Invullen en ondertekenen. U kunt naar het 
volgende invulvakje met de Tab-toets. Een regel afbreken kan met Enter.  
Er zijn rechtsgeldige handtekeningen vereist, wat betekent dat u de formulieren op papier moet 
ondertekenen. Printen kan ook op school, wanneer u het formulier mailt naar 
admin@rehobothbarendrecht.nl.   
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Verklaring onderschrijven grondslag van de vereniging 

Ondergetekenden verklaren het volgende: 

1. Kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde grondslag en doelstelling van 
Vereniging voor Christelijk Onderwijs op reformatorische grondslag te Barendrecht waarvan 
uitgaat de school voor basisonderwijs ‘Rehobôth’, gevestigd te Barendrecht. 
 

2. De onder 1 bedoelde grondslag en doelstelling te onderschrijven en bereid te zijn de naar 
het oordeel van het bestuur en de schoolleiding van deze school hieruit voortvloeiende 
principiële verplichtingen inzake school en onderwijs voor zijn/haar kind(eren) hierboven 
genoemd te aanvaarden. 

 
3. Kennis te hebben genomen van de mededeling van het bestuur aangaande 

schoolverzekering en aansprakelijkheid zoals beschreven in paragraaf 9.8 van de schoolgids. 
 

Ouder/verzorger 1 

Naam: ___________________________ 

Datum:  ___________________________ 

 

Handtekening: 

___________________________ 

 

Ouder/verzorger 2 

Naam:  ___________________________ 

Datum: ___________________________ 

 

Handtekening: 

___________________________

 
Artikel 2 uit de statuten: 
De Vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis 
wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 
 Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door 
de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. 
De Vereniging maakt gebruik van de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in 
de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode. 
 
Artikel 3, eerste lid uit de statuten: 
De Vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs, zomede van voortgezet onderwijs 
overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag. 
 

 
  



3 / 11 
 

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling 

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde 

leerling op de Rehobôthschool.  

GEGEVENS VAN DE LEERLING  

Achternaam:  ___________________________ 

Voorna(a)m(en):  ___________________________  

Roepnaam:  ___________________________ 

Geslacht:  ☐ man  ☐ vrouw  ☐ onbekend  

Geboortedatum: ___________________________ (dd-mm-jjjj) 

Burgerservicenummer1: ___________________________ 

Eerste nationaliteit:  ___________________________ 

Tweede nationaliteit: ___________________________ 

Land van herkomst: ___________________________ 

Datum in Nederland: ___________________________ 

Huisarts + plaats: ___________________________ 

ADRES 

Postcode en huisnummer:  ___________________________ 

Straat:  ___________________________ 

Plaats:  ___________________________ Geheim adres: ☐ ja 

Telefoonnummer huisadres:  ___________________________ Geheim: ☐ ja 

GEGEVENS VORIG ONDERWIJS 

Deelname VVE (voor- en vroegschoolse educatie):  ☐ Ja ☐ Nee  

Naam VVE-programma:  ___________________________ 

Bij verhuizing: 

Naam vorige basisschool:  ___________________________ 

Plaats vorige basisschool: ___________________________ 

Datum eerste schooldag:   ___________________________ 

In welk leerjaar stroomt uw kind in?  ___________________________ 

GEGEVENS OUDER/VERZORGER 1 

Achternaam (+ geboortenaam):  ___________________________ 

Voorletters: ___________________________ 

Aanhef:  ☐ heer ☐ mevrouw   

Geboorteland: ___________________________ 

Beroep2: ___________________________ 

Hoogst behaalde opleiding3: ___________________________ 

Burgerlijke staat:  ___________________________ 

Relatie tot kind: ☐ vader ☐ moeder ☐ … ___________________________ 

 
1 Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een BSN of 
onderwijsnummer van de leerling nodig. Het invullen van het BSN is niet verplicht. Wanneer het BSN van een 
leerling op school niet bekend is, wordt het onderwijsnummer gebruikt. 
2 Invullen is niet verplicht. 
3 Invullen is niet verplicht. 
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Wettelijk gezag:  ☐ Ja ☐ Nee  

Telefoonnummer mobiel:   ___________________________ Geheim: ☐ ja 

Telefoonnummer werk:   ___________________________ Geheim: ☐ ja 

E-mailadres:  ___________________________ 

Adres, indien afwijkend van leerling 

Postcode en huisnummer:  ___________________________ 

Straat:  ___________________________ 

Plaats:  ___________________________ Geheim adres: ☐ ja 

Telefoonnummer huisadres:  ___________________________ Geheim: ☐ ja  

GEGEVENS OUDER/VERZORGER 2 

Achternaam (+ geboortenaam):  ___________________________ 

Voorletters: ___________________________ 

Aanhef:  ☐ heer  ☐ mevrouw   

Geboorteland: ___________________________ 

Beroep4: ___________________________ 

Hoogst behaalde opleiding5: ___________________________ 

Burgerlijke staat:  ___________________________ 

Relatie tot kind: ☐ vader  ☐ moeder  ☐ …  ___________________________ 

Wettelijk gezag:  ☐ Ja  ☐ Nee  

Telefoonnummer mobiel:   ___________________________ Geheim: ☐ ja 

Telefoonnummer werk:   ___________________________ Geheim: ☐ ja 

E-mailadres:  ___________________________ 

Adres, indien afwijkend van ouder/verzorger 1 

Postcode en huisnummer:  ___________________________ 

Straat:  ___________________________ 

Plaats:  ___________________________ Geheim adres: ☐ ja 

Telefoonnummer huisadres:  ___________________________ Geheim: ☐ ja 

GEZIN 

Aantal kinderen in gezin:  ___________________________ 

Plaats van kind in gezin:  ___________________________ (Oudste/ …e)  

Kerkelijke gezindte:  ___________________________ (Kerkgenootschap + plaats) 

TELEFOONNUMMER(S) IN GEVAL VAN NOOD 

Indien afwijkend van thuis en verzorgers: 

Naam: ___________________________ Telefoonnummer: ___________________________ 

Naam: ___________________________  Telefoonnummer: ___________________________ 

MEDISCHE GEGEVENS VAN DE LEERLING 

Allergieën: ______________________________________ 

Producten die uw kind niet mag gebruiken: ______________________________________________ 

Medicijnen: _____________________________________ 

Is het nodig dat het schoolpersoneel medicijnen bewaart voor/verstrekt aan/toedient bij uw kind?  

☐ Alleen bewaren 

 
4 Idem. 
5 Idem. 
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☐ Bewaren en alleen verstrekken (leerling gebruikt medicijnen zelfstandig) 

☐ Bewaren en toedienen 

☐ Hij/zij gebruikt de medicijnen zelfstandig 

Wanneer uw kind op school medicijnen gebruikt (dagelijks of voor acute situaties), dan krijgt u het 

formulier ‘Toestemming voor het verstrekken van medicijnen op verzoek’ toegestuurd om in te 

vullen. Zonder uw schriftelijke toestemming kunnen wij geen medicijnen bewaren, verstrekken en/of 

toedienen. 

De school hanteert het protocol Medisch handelen. Dat kunt u op de website vinden onder ‘Voor ouders’ of 
opvragen op school.  

 

Heeft uw kind meer dan gewone zorg nodig vanwege een beperking of ontwikkelingsachterstand?  

☐ Ja ☐ Nee   

Verwacht u dat het onderwijs aan uw kind beter op een speciale school kan gebeuren?  

☐ Ja  ☐ Nee  

Toelichting: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

TOESTEMMING VOOR HANDELSWIJZE ALS LEERLING ZIEK WORDT OP SCHOOL 

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een 

insect wordt gestoken et cetera. Wanneer blijkt dat het incident niet eenvoudig met een pleister 

opgelost kan worden, is de handelswijze op school als volgt:  

1. De school zal altijd contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) of het opgegeven 

‘noodnummer’.   

2. Wanneer deze personen niet te bereiken zijn, zal de leerkracht/BHV’er een zorgvuldige afweging 

maken of een ‘eenvoudige’ pijnstiller kan helpen en, indien nodig, regelen dat een arts 

geconsulteerd wordt.   

Gaat u akkoord met deze handelswijze?    

☐ Ja  ☐ Nee  

Wilt u dat wij contact met u opnemen voor het verstrekken van een ‘eenvoudige’ pijnstiller?   

☐ Ja  ☐ Nee  

Ruimte voor opmerkingen: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

TOESTEMMINGSVERKLARING VOOR GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS  

Zie de hierna volgende toelichting in het kader. Per onderdeel kunt u al dan niet uw toestemming 

aankruisen:  

☐  1. Ja, ik geef toestemming voor het bekend maken van informatie over de organisatie en 
activiteiten van school in de schoolgids, afscheids- of gedenkboekjes en overige papieren 

brochures:   
Verwerken van (pas)foto’s, (voor)naam, groepsnummer, leerjaar, voor de tijd dat hij/zij is 

ingeschreven op school.   
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☐  2. Ja, ik geef toestemming voor het bekend maken van informatie over de organisatie en 
activiteiten van school op de website of Parro en in voorkomende gevallen in de krant of op 

een nieuwswebsite:   
Verwerken van (pas)foto’s, (voor)naam, groepsnummer, leerjaar, voor de tijd dat hij/zij is 
ingeschreven op school.   

 

☐  3. Ja, ik geef toestemming voor het aanbieden van diensten door een (school)fotograaf:   
Delen van groepsfoto’s met de leerlingen en de ouders/ verzorgers van de groep, voor de tijd 
dat hij/zij is ingeschreven op school.   

 

☐  4. Ja, ik geef toestemming voor het opstellen van een klassenlijst en/of telefoonlijst:   
Verwerken van (voor)naam, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, 
leerjaar en groepsnaam, voor de tijd dat hij/zij is ingeschreven op school.   

 

☐  5. Ja, ik geef toestemming voor het delen van lief en leed via de nieuwsbrief of een 

oudercommunicatiemiddel (zoals Parro):   
Verwerken van naam, groepsnaam en gebeurtenis (zoals gezinsuitbreiding of 
ziekenhuisopname), voor de tijd dat hij/zij is ingeschreven op school.   

 

☐  6. Ja, ik geef toestemming voor het onderhouden van contacten met en tussen oud-

leerlingen:    
Verwerken van (voor)naam, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, 
gegevens over leerjaar, groepsnaam of nummer en klassenfoto's, voor onbepaalde tijd na 
uitschrijving.  

 
Toelichting toestemmingsverklaring persoonsgegevens 

Binnen onze school verwerken wij verschillende persoonsgegevens van de leerlingen, op grond van wettelijke 

verplichtingen, het sluiten van een overeenkomst, het algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd 

belang. Hiervoor is geen toestemming van de ouders/verzorgers vereist, voor zover er niet meer gegevens 

gevraagd en bewaard worden dan voor het doel nodig is.  

De doelen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn te vinden in artikel 6 lid 1b en artikel 6 lid 1c van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en opgenomen in het privacyreglement van onze school. Een 

paar voorbeelden zijn: het inschrijven van leerlingen, het vastleggen van de ontwikkeling van de leerlingen en 

het adequaat kunnen begeleiden van leerlingen. Een ander doel is het organiseren en geven van onderwijs. 

Ook hiervoor is in veel gevallen geen toestemming vereist voor het publiceren van persoonsgegevens.   

In een aantal gevallen is er wél sprake van een toestemmingsgrondslag. Hiervoor vragen wij de 

ouders/verzorgers bij inschrijving van het kind toestemming te geven. We benadrukken dat het geven van 

toestemming geheel vrijblijvend is en het niet verlenen van toestemming geen enkele consequentie zal 

hebben op wat voor gebied dan ook. Een gegeven toestemming kan altijd herroepen worden. De school stopt 

na de schriftelijke kennisgeving hiervan zo spoedig mogelijk met het publiceren van het persoonsgegeven, of 

de persoonsgegevens, tenzij de wet of andere verplichtingen dit niet mogelijk maken. 

UW AANVULLENDE OPMERKINGEN 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

VERKLARING SCHOOL  

De gegevens die u invult op dit formulier, worden opgeslagen in de leerlingenadministratie en zullen 

vertrouwelijk worden behandeld. Ze zijn alleen ter inzage voor personeel wat de gegevens nodig 

heeft; de inspectie van het basisonderwijs en de rijksaccountant van het ministerie van OCW.  
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Elke ouder/verzorger met wettelijk gezag heeft recht op inzage en correctie van onjuiste 

administratieve gegevens van het kind. 

ONDERTEKENING 

Ouder/verzorger 1 

Naam: ___________________________ 

Datum: ___________________________ 

Handtekening: 

 

  ___________________________  

Ouder/verzorger 2 

Naam:  ___________________________ 

Datum: ___________________________ 

Handtekening: 

 

 ___________________________  

 

 

U kunt dit formulier inleveren op de Rehobôthschool of opsturen naar dit adres:  

Rehobôthschool  

Dorpsstraat 184 

2992 AB Barendrecht 

 

Of mailen naar admin@rehobothbarendrecht.nl .  

  

mailto:admin@rehobothbarendrecht.nl
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Oudervragenlijst start schoolloopbaan 

Vult u deze lijst zo compleet mogelijk in. Rond de wenmiddag kunt u eventuele wijzigingen en 

aanvullingen doorgeven.  

Algemene ontwikkelingsaspecten 
Zijn er opvallende zaken te noemen met betrekking tot: 

• zwangerschap en geboorte 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• peutertijd 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• gezondheid (ziekte, specialist bezocht, handicap, onderzoeksgegevens, slapen) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

• zindelijkheid (overdag, ’s nachts) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Welke dingen kan uw kind heel goed?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Met welke dingen heeft uw kind veel moeite? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Kunt u interesses van uw kind omschrijven? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Waar speelt uw kind graag mee? Kunt u iets zeggen over het spel van uw kind?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Motorische ontwikkeling 
Welke opvallende zaken kunt u noemen met betrekking tot: 

• grof-motorische ontwikkeling (in babytijd, kruipen, leren lopen, traplopen, steppen, fietsen, 
zichzelf aankleden) 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• fijn-motorische ontwikkeling (oog-/handcoördinatie, tekenen, kleuren, puzzelen, knoopjes 
vastmaken, rits open/dicht doen) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Zintuiglijke ontwikkeling 
Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot: 

• ogen en het gezichtsvermogen 

__________________________________________________________________________________ 

• oren en het gehoor 

__________________________________________________________________________________ 

Cognitieve ontwikkeling 
Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot: 

• de belangstelling van uw kind voor de dingen om zich heen; 

• de manier en het gemak waarop uw kind dingen leert; 

• de manier en het gemak waarop uw kind zich kan concentreren of met iets bezig kan zijn; 

• de manier en het gemak waarop uw kind zich dingen kan herinneren. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ziet u één of meer van de onderstaande kenmerken bij uw kind? 

• Wil alles logisch beredeneren; 

• Denkt diep na over gebeurtenissen; 

• Is nieuwsgierig en leergierig/wil het waarom weten en kan daartoe eindeloos vragen 
stellen/informatiehonger stillen gaat boven spelen; 

• Is vindingrijk en bedenkt creatieve oplossingen.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Spraak- en taalontwikkeling 

Kunt u een paar voorbeelden geven van boekjes waaruit uw kind graag voorgelezen wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot de spraak- taalontwikkeling? 

• Heeft uw kind logopedie?  

• Spreekt uw kind altijd goed verstaanbaar? 
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• Kan uw kind goed onder woorden brengen wat hij/zij bedoelt? 

• Wat vindt u van de woordenschat van uw kind in vergelijking met leeftijdgenoten? 

• Worden gespreksonderwerpen begrepen door leeftijdgenootjes? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Komen er in uw gezin of familie lees- of spellingproblemen voor? Zo ja: bij wie en welke? 

__________________________________________________________________________________ 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Omschrijf het karakter van uw kind (vriendelijk, gesloten, opvliegend, rustig, druk, beweeglijk, 

behulpzaam, verlegen, spontaan, snel emotioneel). 

Is uw kind kritisch naar zichzelf en anderen/perfectionistisch? 

Verzet uw kind zich tegen herhaling, oefening en discipline? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Omschrijf de omgang van uw kind binnen het gezin (ouders, broers, zussen). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Omschrijf de omgang van uw kind met andere kinderen en volwassenen. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hebben er voor uw kind ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden? (Denk aan een ongeluk, 

sterfgeval, dood huisdier, ziekenhuisopname, echtscheiding, ernstige ziekte ouders/familielid/kennis, 

verhuizing). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Overige bijzonderheden 

Overige bijzonderheden die u als ouder belangrijk vindt voor het schoolgaan van uw kind: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Lid worden van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 

Reformatorische Grondslag te Barendrecht 

U kunt lid worden van de schoolvereniging (de werkgever van de school). Dit is niet verplicht. Als lid 

van de schoolvereniging toont u uw betrokkenheid en steun aan het christelijk-reformatorisch 

onderwijs in Barendrecht.  

De statuten van de vereniging kunt u vinden op de website van de Rehobôthschool.  

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 : ___________________________ 

 

Handtekening : ___________________________  

Plaats en datum :  ___________________________ 

 

* Het lidmaatschap is persoonsgebonden.  

 

 

Voorwaarden: 

• schriftelijke instemming met de grondslag van de vereniging 

• minimum leeftijd 18 jaar 
 

De contributie bedraagt minimaal € 5,00 per jaar. 

Uw aanmelding kunt u inleveren op school of mailen naar admin@rehobothbarendrecht.nl  

https://www.rehobothbarendrecht.nl/bestanden/466079/3.-Statuten-en-reglement-VCORG-samengevoegd.pdf
mailto:admin@rehobothbarendrecht.nl

