Overtref jezelf, Verbaas jezelf

Geachte ouder/verzorger,

Fijn dat u voor Veenoord heeft gekozen.
Een goede keus, daar zijn we van overtuigd!

Om het contact tussen school en ouders/ verzorgers zo soepel mogelijk
te laten verlopen, willen wij u vragen om alle formulieren die betrekking
hebben op de inschrijving van uw kind, door te lezen en volledig in te
vullen. Het complete inschrijfpakket kan iedere werkdag worden
ingeleverd bij de receptie van onze school.

Wilt u het inschrijfpakket pas in leveren als het compleet is?
Alleen dan kunnen wij de inschrijving in behandeling nemen. Na
inlevering van een volledig inschrijfpakket krijgt u een uitnodiging voor
een intakegesprek.

In juni ontvangt u van ons een uitnodiging voor de informatieavond voor
alle nieuwe brugklassers en hun ouders/verzorgers.

Welkom op Veenoord!

Het Veenoord Team
Veenoord 15 3079NH Rotterdam
010-4832344
Info.ve@lmc-vo.nl

STAMNUMMER:

AANMELDINGSFORMULIER CURSUSJAAR 2018/2019
GEGEVENS LEERLING

1

Achternaam

............................................................................................ 2 Tussenvoegsel ..........................

3

Voornamen (volledig)

............................................................................................ 4 Voorletters ................................

5

Roepnaam

............................................................................................ 6 Geslacht  man  vrouw

7

Officiële achternaam

(indien anders dan achternaam bij vraag 1)

8

Straat

........................................................................................... 9 Huisnr ........... 10 Toevoeging ....

11

Postcode

................................................................ 12 Woonplaats ..........................................................

13

Telefoonnummers

Thuis ....................................................... Mobiel/zakelijk ...........................................................

14

Geboortedatum

................................................................ 15 Geboorteplaats .....................................................

16

Geboorteland

................................................................ 17 Nationaliteit ..........................................................

18

Burgerservicenummer

................................................................ 19 Religie ...................................................................

20

Datum in Nederland

................................................................ 21 Onderwijs in Ned. sinds ..........................................

22

Huisarts

................................................................ 23 Telefoonnummer ...................................................

24

Gezinssamenstelling

................................................................ 25 Woont bij: ............................................................

26

Basisschool

................................................................ Plaats ........................................................................

27

Laatst bezochte school

................................................................ Plaats ........................................................................

........................................................................................................

Contactpersoon ........................................ Sector/Profiel (indien van toepassing) .....................................

28

Leerling wordt aangemeld voor:

 leerjaar 1  leerjaar 2  leerjaar 3  leerjaar 4
 BBL  KBL  LWT
 LWOO
 Sportklas

Sector en keuzevak

(klas 3 en 4)

 ZWB

 Theater-kunstklas

wiskunde/maatschappijleer 2

 Economie

29

Is er sprake van dyscalculie of dyslexie: ................................................................................................................................
Eventuele medische bijzonderheden: ....................................................................................................................................
Is er begeleiding van buiten het gezin:  ja  nee
Zo ja, welke: .......................................................................................................................................................................
Naam contactpersoon: ........................................................................................................................................................
Telefoonnummer contactpersoon: .......................................................................................................................................

30

Overige toelichting: .....................................................................................................................................................

GEGEVENS OUDER/VERZORGER
31

Ouder/verzorger 1

Achternaam ............ ……………………………………….…Tussenvoegsel………… Voorletters………………….

(indien anders dan van leerling)

Straat ................................................................................. Huisnr ............... Toevoeging .........
Postcode ................. Woonplaats ……………………………………… .............................................................
 Moeder  Vader  ………………………….
Telefoon privé ...................................... Telefoon mobiel/zakelijk .......................................................
Nationaliteit ......................................... Geboorteland ................................................................

De gegevens van ouder/verzorger 2 invullen indien hij/zij medegezagsdrager is:
32

Ouder/verzorger 2

Achternaam ............ ……………………………………….…Tussenvoegsel………… Voorletters………………….

(indien anders dan van leerling)

Straat ................................................................................. Huisnr ............... Toevoeging .........
Postcode ................. Woonplaats ……………………………………… .............................................................
 Moeder  Vader  ………………………….
Telefoon privé ...................................... Telefoon mobiel/zakelijk .......................................................
Nationaliteit ......................................... Geboorteland ................................................................

33

Voogd

(indien van toepassing)

Achternaam ............ ……………………………………….…Tussenvoegsel………… Voorletters………………….
Straat ................................................................................. Huisnr ............... Toevoeging .........
Postcode ................. Woonplaats ……………………………………… .............................................................
Naam instelling…………………………………………………. Telefoonnummer………………………………………….
Email-adres……………………………………………………….

Aldus naar waarheid ingevuld
te .............................................................................................. (plaats), op ....................................................................... (datum)
Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

...................................................................

......................................................................

Overtref jezelf, Verbaas jezelf

Schoolovereenkomst voor ouders/verzorgers van

Wat u van ons mag verwachten:
-

-

Dat wij alles zullen doen wat in ons vermogen ligt om uw zoon/dochter goed
onderwijs te bieden in een veilige en prettige leeromgeving, zodat hij/zij zich bij ons
thuis voelt.
Dat wij de ontwikkeling van uw zoon/dochter serieus volgen en u in de gelegenheid
stellen daarover met ons te praten.
Dat wij bij vragen en eventuele problemen met u contact opnemen en proberen om,
waar mogelijk, in overleg tot oplossingen te komen.
Dat wij openstaan voor u en uw inbreng en u waar mogelijk zullen betrekken (bv. via
de ouderraad/oudercommissie en medezeggenschapsraad) bij de ontwikkelingen
binnen school.

Wat wij van u verwachten:
-

-

-

Dat u ons actief ondersteunt in het handhaven van onze huis- en leefregels. Deze
worden aan het begin van het schooljaar in de schoolgids aan u en uw zoon/dochter
kenbaar gemaakt (ons leerlingenstatuut en onze huis- en leefregels).
Dat u instemt met het beleid van de school en niets zal doen wat dit doorkruist. De
visie hoe we met elkaar om willen gaan, staat beschreven in onze schoolgids.
Dat u bij vragen en eventuele problemen de tijd neemt om in overleg met ons te
proberen tot oplossingen te komen.
Dat u instemt met deelname van uw zoon/dochter aan onze testen, en het interne
gebruik van de resultaten daarvan.
Dat u op tijd aan uw financiële verplichtingen voldoet.
Dat op school altijd bekend is hoe u voor ons bereikbaar bent (actueel adres en
telefoonnummer) en dat u gehoor zult geven aan een verzoek om contact te hebben
(bijvoorbeeld voor mentorgesprekken of spreekavonden).
Veenoord behoudt zich het recht voor beeldmateriaal van activiteiten met leerlingen
in publicaties van de school te plaatsen. Indien u geen toestemming geeft kunt u
schriftelijk bezwaar maken.

Handtekeningen:
Namens de ouders/verzorgers van:

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

In tweevoud opgesteld en ondertekend op

Namens vmbo Veenoord

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

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

te Rotterdam.

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019
Het bevoegd gezag van LMC vmbo Veenoord te Rotterdam, vertegenwoordigd door
de directeur de heer GJ Miedema, verder te noemen ‘de school’
en
de ouders/verzorgers, verder te noemen wettelijk vertegenwoordiger van,
……………………………………………………………..,
wonende te

………………………………………..

In aanmerking nemende dat:
A
B
C
D
E

F

De wettelijk vertegenwoordiger de leerling (en) heeft ingeschreven en de
school de leerling(en) heeft toegelaten;
de school ten behoeve van de leerling(en), naast het verzorgen van
regulier onderwijs, ook andere activiteiten en diensten aanbiedt, zoals
hierna omschreven;
het de wettelijk vertegenwoordiger vrijstaat al dan niet gebruik te maken
van de door de school geboden activiteiten en/of diensten of van een
gedeelte daarvan of in het geheel geen overeenkomst aan te gaan;
voor het gebruik maken van deze activiteiten en diensten een vrijwillige
ouderbijdrage betaald moet worden aan de school;
de wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling(en)
naast het regulier onderwijs tevens deelneemt aan de hieronder
genoemde activiteiten dan wel gebruik maakt van de hierna vermelde
diensten en bereid is de daaraan verbonden ouderbijdrage aan de school
te voldoen;
de ondertekening van deze overeenkomst de wettelijk vertegenwoordiger
verplicht tot tijdige en volledige betaling van de na te melden
ouderbijdrage.

Verklaren te zijn overeengekomen:
1. De wettelijk vertegenwoordiger wenst geen gebruik te maken van de volgende
activiteiten en/of diensten (alleen die onderdelen aankruisen die niet gewenst
worden): Als u aan alles wenst deel te nemen, hoeft u niets in te vullen.
0 Kluisje
0 Schoolreis
0 Overige activiteiten
Totaalbedrag

€
€
€
€

10,00
30,00
45,00
85,00

2. Bij onvolledige of niet-tijdige betaling van (een gedeelte) van de ouderbijdrage
kan de leerling door de school van de desbetreffende activiteit of dienst worden
uitgesloten.

3. Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school de volgende reductie- en
kwijtscheldingsregeling:
- de reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger
bij de school ingeschreven heeft staan. Voor het tweede kind geldt een percentage van 75%
van het onder 1. genoemde bedrag, en voor het derde en volgende kind een percentage van
50%. Voor deze regeling geldt dat het jongste kind het volledige bedrag betaalt. De reductie
wordt later via school verrekend.
- de wettelijk vertegenwoordiger kan de school vragen de ouderbijdrage geheel of
gedeeltelijk kwijt te schelden. Zo’n verzoek dient schriftelijk bij de vestigingsdirecteur van
de school ingediend te worden. Gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding kan in de
volgende gevallen worden verleend:

a. het gezinsinkomen is niet hoger dan 115% van de voor de wettelijk
vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
b. op de wettelijk vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing verklaard. In het verzoek dient aangegeven te worden waarom men
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage aanvraagt. De directeur
van de school heeft de bevoegdheid de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijt te
schelden. Het besluit van de directeur wordt altijd schriftelijk aan de wettelijk
vertegenwoordiger meegedeeld.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de schoolloopbaan op de
school.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Rotterdam d.d. …………………
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger

………………………………………………………………

Handtekening directeur

……………………………………………

