Aanmeldformulier Evangelisch Integraal KindCentrum Eden
voor peuteropvang, basisschool en/of buitenschoolse opvang
Willem de Zwijgerlaan 2, 3314 NX Dordrecht, Tel. 078-8905590, ebseden@h3o.nl, www.ebs-eden.nl

INSCHRIJFGEGEVENS

ALGEMENE INFORMATIE
Gesprek gevoerd met directie
Indien ja welke datum
Ik wil mijn kind graag aanmelden voor:
U kunt meerdere keuzes invullen

Ja/nee

o
o
o
o

Peuteropvang
Basisschool
Voorschoolse opvang (vul ook bijlage in)
Naschoolse opvang (vul ook bijlage in)

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht

Jongen/meisje

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Geloofsovertuiging



Bij het verwerken van bovenstaande gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

ALGEMENE INFORMATIE - vervolg
1e Nationaliteit – 2e Nationaliteit
Welke taal spreekt het kind thuis?
Land van herkomst indien anders dan Nederland
Datum in Nederland indien niet geboren in Nederland
Heeft de leerling onderwijs gevolgd op een andere
school?

Ja/Nee

Indien ja; Naam, plaats en telefoonnummer
basisschool
Schoolloopbaan

1-2-3-4-5-6-7-8

Is uw kind ooit onderzocht/behandeld door een
logopedist?

Ja/Nee

Is uw kind ooit onderzocht/behandeld door een
kinderarts/specialist?

Ja/Nee

Is uw kind ooit onderzocht/behandeld door een
schoolbegeleider?

Ja/Nee

MEDISCHE INFORMATIE
Naam, adres, woonplaats en telefoon huisarts

Gebruikt uw kind medicijnen?

Ja/Nee

Indien ja; welke medicijnen gebruikt uw kind en
waarvoor?
Is uw kind allergisch?
Indien ja; welke producten mag uw kind niet?
Welke inentingen heeft u kind gehad?

Ja/Nee

o
o
o
o
o
o

Ziektekostenverzekering en verzekeringsnummer

DKTP 1 (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio - 2
maanden)
DKTP 2 (3 maanden)
DKTP 3 (4 maanden)
DKTP 4 (11 maanden)
BMR (Bof, Mazelen, Rode Hond – 14 maanden)
Meningokokken C (14 maanden)

GEZINSINFORMATIE

Adres, woonplaats en postcode waar uw kind woont

Telefoonnummers waarop we vader, moeder of
verzorgers kunnen bereiken.

Vast telefoonnummer:
Mobiel Verzorger 1:
Mobiel Verzorger 2:

Geheim
E-mailadres(sen) i.v.m. SchouderCom

Ja/Nee

Aantal kinderen gezin
Plaats van het kind in het gezin (jongste – oudste)
Twee telefoonnummers in geval van nood
Welke relatie (oom-tante-opa-oma e.d.)
Bankgegevens

Naam:
IBAN :
T.n.v.:

Verzorger 1
Achternaam en voorletters

Dhr./mevr.

Burgerservicenummer (BSN)
Geboorteplaats, geboorteland en geboortedatum
Beroep
Hoogst genoten opleiding

o
o
o
o
o
o

Diploma behaald?

Ja/Nee

Indien niet afgerond het aantal jaren dat u de opleiding
gevolgd heeft?
Werkzaam bij welk bedrijf
Burgerlijke staat
Welk van uw talenten zouden wij eventueel in kunnen
zetten binnen de school?

Basisonderwijs
VMBO Beroepsgericht leerweg
VMBO Theoretische leerweg
HAVO
MBO
HBO/universiteit

Verzorger 2
Achternaam en voorletters

Dhr./mevr.

Burgerservicenummer (BSN)
Geboorteplaats, geboorteland en geboortedatum
Beroep
Hoogst genoten opleiding verzorger 2

o
o
o
o
o
o

Diploma behaald?

Ja/Nee

Basisonderwijs
VMBO Beroepsgericht leerweg
VMBO Theoretische leerweg
HAVO
MBO
HBO/universiteit

Indien niet afgerond het aantal jaren dat u de opleiding
gevolgd heeft?
Werkzaam bij welk bedrijf?
Welk van uw talenten zouden wij eventueel in kunnen
zetten binnen de school?

Welke situatie is op u van toepassing?

o
o
o
o
o

Eenoudergezin waarvan de ouder betaald werk
heeft en/of studeert
Eenoudergezin waarvan de ouder geen betaald
werk heeft en/of studeert
Tweeoudergezin waarvan beide ouders betaald
werk hebben en/of studeren
Tweeoudergezin waarvan één van de ouders
betaald werk heeft en/of studeert
Tweeoudergezin waarvan geen van beide ouders
betaald werk heeft en/of studeert

Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van één van de volgende documenten toevoegen



Het document Kennisgeving BSN dat door de Belastingdienst is verstrekt, of



Eigen paspoort/identiteitskaart van het kind, of



Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wél duidelijk naar een document waar ook
het BSN op staat) of



Kopie van de zorgpas

Bij het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden
 Ik ben ervan op de hoogte dat H³O eenmaal per jaar een ontruimingsoefening dient te houden waarbij
het mogelijk is dat de kinderen buiten het hek moeten verzamelen. Bij dezen geef ik hiervoor
toestemming.
 Er worden regelmatig foto’s gemaakt in de groep. Hierbij geef ik H³O toestemming de foto’s te gebruiken
voor plaatsing op SchouderCom of in de nieuwsbrief.
 Ik heb het informatieboekje van H³O gelezen op de site van H³O en ga akkoord met de daarin vermelde
voorwaarden. Dit geldt uitsluitend bij aanmelding peuteropvang.
 Ik geef toestemming dat informatie voortgekomen uit observatie door wordt gespeeld aan de
basisschool waar mijn kind naartoe gaat.

INTENTIEVERKLARING OUDERS/VERZORGERS – SCHOOL

In dit document beschrijven we als school nog een aantal zaken waarin we graag gezamenlijk afspraken met u maken. Met
het opgeven van uw kind, spreekt u uw intentie uit met de volgende zaken in te stemmen :
Afspraken over de identiteit:
De identiteit, de visie en de missie van EBS Eden zijn beschreven in de schoolgids die u jaarlijks digitaal ontvangt. De
Evangelische identiteit, de visie en missie zijn de gezamenlijke uitgangspunten van waaruit wij werken om uw kind te
ondersteunen en begeleiden bij de ontwikkeling van zijn/haar specifieke gaven en talenten. De school verwacht dat u achter
de Evangelische identiteit van de school staat of dat u deze respecteert. U stemt er mee in dat uw kind(eren) in
overeenstemming met deze identiteit, visie en missie benaderd en onderwezen worden. De teamleden benaderen de
kinderen vanuit het Evangelie, zij leven voor dat Jezus hun Meester is.
Afspraken en opvoeding: Ouders en school zijn partners
De school en ook de hele leefomgeving van een kind dragen bij aan de opvoeding. Als een kind op school komt, willen we
graag de kennis en ervaring van de ouders over hun kind vernemen. We willen als school graag een samenwerking met u
beginnen wat betreft de scholing en opvoeding van uw kind. Bij de aanmelding maar ook tijdens de schoolloopbaan
ontvangt het schoolteam graag aanwijzingen en adviezen van u als ouders over uw kind. Andersom moet ook het
schoolteam aanwijzingen en adviezen kunnen geven aan ouders/verzorgers. Er is namelijk veel kennis en ervaring in het
team aanwezig en school ziet de kinderen soms net weer op een andere manier omdat de omgevingssituatie anders is. Wij
verwachten dan ook dat u gehoor geeft aan een uitnodiging van de leerkracht indien hij/zij om een adviesgesprek verzoekt.
Leren en ontwikkelen:
De school besteedt de grootste zorg en aandacht aan het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van uw kind. Maar ook
om uw kind te ondersteunen in de aspecten in het onderwijsleerproces die het als lastig ervaart. Belangstelling vanuit de
ouders voor de ontwikkeling en het leerproces van hun kind is hierin van onschatbare waarde en een zeer grote motivatie
voor het kind om zichzelf uit te dagen. Het is hierin belangrijk dat kinderen ervaren dat liefde en aandacht niet afhankelijk
zijn van schoolprestaties. Goede inzet en motivatie van het kind zijn belangrijker dan hoge cijfers. Ook is het belangrijk dat
het kind niet in zijn ontwikkeling gehinderd wordt door hongergevoel of vermoeidheid.
Huiswerk:
Het doel van huiswerk is tweeledig.
1. Het gewone huiswerk is er om de kinderen te laten wennen aan een geregeld thuisleren als voorbereiding op het
voortgezet onderwijs. Het betreft hier huiswerk om te leren voor toetsen en overhoringen, maar ook huiswerk om
een presentatie voor te bereiden.
2. Ook is er huiswerk om extra te oefenen. Van de ouders vragen we er op toe te zien dat de kinderen de opgekregen
taken uitvoeren en de spullen weer meebrengen naar school. We willen de kinderen leren verantwoordelijk om te
gaan met de spullen die ze gebruiken, en zich helemaal in te zetten voor het leerproces. Uw hulp is hierbij zeer
belangrijk. Wetenswaardigheden over huiswerk komen aan de orde via SchouderCom, het digitaal beveiligde
communicatieplatform voor EBS Eden. Wij verwachten van alle ouders/verzorgers dat zij zich aanmelden op
SchouderCom.

Communicatie en presentatie:
De school houdt vier keer per jaar een themapresentatie. Deze vindt altijd plaats in de laatste week van het thema en de
kinderen presenteren hierin hun gemaakte werk en wat ze hebben geleerd tijdens de themalessen.
De interesse en reacties van u als ouder is een grote motivatie welke niet onderschat mag worden. Daarnaast is het voor u
als ouder ook waardevol en leuk om te zien wat uw kind aan vaardigheden en kennis heeft opgedaan.
De school houdt drie keer per jaar een TOP-dag of avond. Op deze niet reguliere schooltijden gaat het voltallige team samen
met de ouders en kinderen een specifieke activiteit tegemoet. We hebben door de jaren heen gemerkt dat we elkaar dan op
nieuwe manieren leren kennen en dat dit zeer bevorderlijk is voor het contact tijdens de reguliere lesdagen. We willen met
u als ouder(s) / verzorger(s) een team vormen in het onderwijzen van uw kind. Een sterke en respectvolle onderlinge band
en saamhorigheid zijn hierin belangrijke instrumenten. Maakt u hiervoor tijd vrij in uw agenda? U kunt de data voor de TOPdagen en avonden in de jaarkalender vinden. (deze is bijgesloten bij de schoolgids en tevens op SchouderCom, onder
documenten, te vinden.
Net als iedere school houden wij ook op EBS Eden vorderingsgesprekken over uw kind. Deze data (de week waarin de
gesprekken vallen), zijn te vinden in de jaarplanning op Schoudercom, onder documenten. Op deze momenten zal de
leerkracht u uitnodigen om wat intensiever te kijken en te spreken over uw kind. We kijken hierbij naar zijn/haar talenten en
hoe we deze verder in zullen ontwikkelen en inzetten. Ook kijken we naar de vorderingen die er gemaakt zijn en worden er
afspraken gemaakt om verdere vorderingen te stimuleren en/of te waarborgen. Op deze momenten heeft de leerkracht ook
veel voorbereiding getroffen om u een zo’n volledig mogelijk beeld te geven van uw kind. Wilt u gesprekken rond de
vorderingen van uw kind zoveel mogelijk naar dit moment richten? U bent natuurlijk altijd welkom voor dringende zaken, of
als u zich zorgen maakt.
De directie en leerkrachten houden u via Schoudercom en nieuwsbrieven op de hoogte van de wetenswaardigheden die de
school betreffen. We verwachten dat u deze informatie aandachtig tot u neemt en er, indien gevraagd, op reageert. De
communicatie van school naar huis gaat nooit mondeling via de kinderen, maar via Schoudercom of persoonlijk contact. We
streven er naar de nieuwsbrief 1 keer per maand te versturen, maar we binden ons niet te sterk aan deze regelmaat, omdat
ook de actualiteit van de berichten het moment van uitgave bepaalt.
Wanneer u van thuis naar school een berichtje wilt sturen dan kunt u dit doen via SchouderCom. Onze leerkrachten bekijken
hun inbox dagelijks en dit werkt het meest effectief. Deze manier is tevens ook de meest effectieve voor het afmelden van
uw kind.
Bij het verwerken van bovenstaande gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming persoonsgegevens
Afspraak met betrekking tot het welbevinden van het kind:
Rust en zekerheid:
De school werkt aan rust, veiligheid en structuur door middel van het vormgeven van de schoolomgeving en het onderwijs.
Want duidelijkheid, rust en structuur helpen het kind om te leren en te ontwikkelen in zijn/haar talenten. We bevestigen de
kinderen in het goede wat ze doen en geven aan een ander.
Wilt u er thuis zorg voor dragen dat de kinderen op schooldagen op tijd naar bed gaan? Het is uitermate belangrijk dat de
kinderen, op tijd op school zijn, fit zijn tijdens de lessen en de spullen bij zich hebben die ze nodig hebben voor die dag.
Kleding:
De school hanteert geen speciale kledingregels, maar een aantal verwachtingen willen we hier uitspreken. De kinderen
moeten kleding aan hebben welke afgestemd is op het weer en het klimaat. Tevens kleding waarin ze de schoolactiviteiten
goed kunnen uitvoeren en waarin zij zich prettig voelen. Wij willen hieraan toevoegen dat modekleding, merkkleding of
trendy kleding geen zaken mogen uitstralen die een bepaalde status vertegenwoordigen. Tevens dragen de kinderen geen
hoofddeksels in de klas. Daarnaast is het noodzakelijk voor de leerkracht de ogen van de leerling ten alle tijden te zien, zodat
er contact gemaakt kan worden met het kind.
Media:
De school vindt het belangrijk dat de leerkrachten maar ook u als ouder zich bewust is van de invloed van de media op
gedrag en taalgebruik van de kinderen. Wanneer de leerkracht hier vragen of zorgen over heeft zal zij/hij hierover een
gesprek beginnen. We willen graag samen met u het belang onderkennen van inzicht in de vrijetijdsbesteding van het kind.
Op school mogen de kinderen geen mobiele telefoontjes, mp-3 spelers e.d. gebruiken, dan alleen op afspraak met de
leerkracht. Computer en internet op school bevatten alleen gecontroleerde en gefilterde sites.

Pesten:
Indien u merkt dat uw kind betrokken is bij pesten of daarover vertelt neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de
leerkracht van uw kind. Ook als u merkt dat uw kind met weinig plezier naar school gaat overleggen we graag met u.
Misschien dat we er samen achter kunnen komen wat de reden is en ervoor zorgen dat dit verandert.

De school hanteert een pestprotocol en heeft hier een actief beleid in. De leerkracht wil graag met u in gesprek over de
sociale ontwikkeling van uw kind, ongeacht of uw kind de pester of de gepeste is.
Gezondheid:
De school wil graag bewustwording van gezonde voeding bevorderen. Hierom vragen wij u als ouder de kinderen in de
kleine pauze fruit, groente of noten mee te geven. Tevens geldt dit ook voor de twee-uur-snack. Gezonde voeding helpt de
hersenen en het lichaam aan goede “brandstof” zodat zij optimaal kunnen functioneren.
De school werkt ook aan gezonde voeding door middel van de tuin en ‘maak-en-smaak’ lessen. Met regelmaat geven we de
kinderen educatie in het effect van gezonde voeding op de hersenen en het lichaam. Dit komt in verschillende werkvormen
aan bod.
Gymkleding:
Als school verzorgen wij de gymlessen zowel in de school, als buiten de school. In verband met de hygiëne mogen
gymschoenen alleen in de gymzaal gedragen worden. Wij willen u vragen om hier zorg voor te dragen bij het samenstellen
van de gymkleding tas. Ook is het de afspraak dat de kinderen hun gymkleding aan het einde van de dag weer meenemen,
zodat het thuis gewassen kan worden. De zorg voor gymkleding ligt bij de ouder(s)/verzorger(s). Wij willen u ook vragen hier
de aandacht aan te geven.
Ouderbijdrage:
De school stelt als doel om onderwijs zo dicht mogelijk bij de beleving van de kinderen te geven. Het deelnemen aan
activiteiten in de maatschappij, zoals uitstapjes naar musea, kinderboerderij, culturele activiteiten e.d. vormen hierbij een
belangrijk onderdeel. Ook organiseren we zoveel mogelijk activiteiten in de school om ons thematisch onderwijs te
versterken en verschillende vaardigheden, anders dan cognitieve, bij te brengen. U kunt hierbij denken aan de ‘maak-ensmaak’ lessen, de dierenverzorging, de tuin.
Dit extra aanbod kost ook meer investering, niet alleen vanuit de school, maar ook vanuit het thuisfront. Ons extra aanbod
bekostigen we voor een deel uit het schoolgeld. Ook het schoolreisje en het schoolkamp voor groep 8 worden hieruit
betaald.
De ouderbijdragen zijn:
- 1 kind
:
€ 30,- per schooljaar
- 2 kinderen
:
€ 60,- per schooljaar
- 3 kinderen of meer:
€ 80,- per schooljaar
De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat wil zeggen dat de school geen kinderen zal weigeren waarvan de ouders de bijdrage niet
betalen. Maar dat wil niet zeggen dat het betalen van de ouderbijdrage vrijblijvend is!
Het geld komt ten goede aan de leerlingen en omdat alle kinderen op school hiervan profiteren, vinden wij het
vanzelfsprekend dat deze bijdrage dan ook tijdig door alle ouders wordt betaald. Mocht u moeite hebben het betalen van
de bijdrage, neemt u dan contact op met de directie. Samen komen we zeker tot een passende oplossing.

Overige voorwaarden:


Ik ga akkoord met automatische incasso van de ouderbijdrage door H3O.
(Geldt alleen voor aanmelding peuterspeelzaal. Na elke incasso heeft u 30 dagen de
mogelijkheid het bedrag terug te laten storten op uw rekening.)



Een aanmelding betekent dat akkoord wordt gegaan met wat beschreven staat in de schoolgids.
Verklaring:
De ouders/verzorgers van………………………………………………………………… (naam kind) verklaren,
dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn en dat kennis is genomen van beschreven regels.
Naam: ………………………………………………………..

Datum:

………………………………..

Handtekening : ………………………………………..
* A.u.b. doorstrepen wat niet van toepassing is.

INSCHRIJFFORMULIER KINDER(DAG)OPVANG

Gegevens met betrekking tot de gewenste plaatsing
Ingangsdatum

Soort opvang

Kinderdagopvang 0-4 jaar, 40 schoolweken (KDV)
Naschoolse opvang 4-12 jaar, 40 schoolweken (NSO)
Voorschoolse opvang 4-12 jaar, 40 schoolweken (VSO)
Vakantieopvang (VO)
3 wkn

4 wkn

5 wkn

6 wkn

7 wkn

8 wkn

9 wkn

10 wkn

11 wkn

Locatie

a.

vaste dagdelen per week (gewenste dagdelen aankruisen)
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Ochtend (KDV of VSO)
Middag (KDV of NSO)
Hele dag (KDV en/of VO)
b.

c.

flexibele opvang
1
2
3

4 dagen per week

incidentele opvang
Strippenkaart: KDV flexibel contract 20 eenheden opvang (110 uur)
Strippenkaart: BSO flexibel contract 20 eenheden opvang (70 uur)
Strippenkaart: VSO flexibel contract 10 eenheden opvang (10 uur)

DEZE VOORWAARDEN SVP GOED DOORLEZEN
Ik ben ervan op de hoogte dat H3O eenmaal per jaar een ontruimingsoefening dient te houden waarbij
het mogelijk is dat de kinderen buiten het hek moeten verzamelen. Bij deze geef ik hiervoor
toestemming.
Ik ga akkoord met de automatische incasso van de verschuldigde bijdrage voor kinderopvang door H3O.
(Na elke incasso heb ik de mogelijkheid het bedrag terug te laten storten op mijn rekening).
Indien van toepassing aankruisen en invullen:
Gemeente Dordrecht (uitsluitend als plaatsing via de Sociale Dienst loopt)
naam contactpersoon:

De informatiefolder over de opvang van Stichting H³O kunt u vinden op www.h3o.nl onder
‘peuterwerk en kinderopvang’. Hierin staan tevens de voorwaarden van de verschillende
opvangvormen vermeld.
Bij deze aanvraag dient u een kopie van het verzekeringspasje van uw kind mee te sturen
Ondertekening
Plaats:

Datum:

________

________
Handtekening 1e ouder / verzorger

Handtekening 2e ouder / verzorger

Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
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