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aanmeldingsformulier 
 

 

 

  

Obs De Wiekslag    in te vullen door de school 

Erf 1    inschrijfdatum  

1841 GR Stompetoren    groep  

 072-5039416 

 

 

   

info@obswiekslag.nl     

 

 

Leerling                                                                                        ( S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing) 

Familienaam:  

Voorna(a)m(en):  jongen / meisje 

Roepnaam:  

Adres:  

Postcode + woonplaats:  

Telefoon:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats en land:  

Nationaliteit:  

Burgerservicenummer:  

Is uw zoon/dochter allergisch? 

 nee (ga naar volgende vraag) 

 ja, voor: 

 

 

Heeft uw zoon/dochter een chronische 

aandoening? 

 nee (ga naar volgende vraag) 

 ja,: 

Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen? 

 nee (ga naar volgende vraag) 

 ja,: 

 

 

 

 

 

 

Naam peuter/basisschool van herkomst:  

Plaats peuter/basisschool van herkomst:  

Zit/komt in groep:  

 

 

bijzonderheden/opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 
 

 

Achternaam van ouder (1):  

 

 

Achternaam van ouder (2):  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forte Kinderopvang  biedt mogelijkheden voor voorschoolse en naschoolse opvang. Ook de 

mogelijkheid voor opvang tijdens de schoolvakanties. Forte zit in hetzelfde gebouw als de school. 

  

  Wij verwijzen u naar de website van Forte Kinderopvang voor nadere informatie. 

  www.fortekinderopvang.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

Naam vader/verzorger/voogd/stiefvader (1)  

Voorna(a)m(en) van ouder (1):  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Mobiel: 06- 

Emailadres:  

Naam moeder/verzorgster/voogdes/stiefmoeder (2)  

Voorna(a)m(en) van ouder (2):  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Mobiel: 06- 

Emailadres:)  

Indien vader en moeder niet op hetzelfde adres wonen      ( S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing) 

Adres vader/moeder:  

Postcode + woonplaats:  

Telefoon:  

gezin / algemeen                                                                      ( S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing) 

Is er sprake van een eenoudergezin? Ja / Nee 

Naam huisarts:  te 

nood- oppasadres 

in geval van nood waarschuwen 

Naam:  

Telefoon:  06- 

http://www.fortekinderopvang.nl/
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Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de 

opleidingsgegevens eventueel  worden gecontroleerd.  

 

Naam vader/verzorger/voogd/stiefvader 

 

………………………………………… 

Datum 

…………………………. 

Handtekening 

………………………………………………….. 

 

 

 

Naam moeder/verzorgster/voogdes/stiefmoeder 

 

………………………………………………. 

Datum 

…………………………. 

Handtekening 

………………………………………………….. 

 

 
 S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Door ondertekening van dit formulier: 

• verklaart u dat u uw kind met bovengenoemd geboortejaar de laatste 6 maanden niet op een 

andere school hebt ingeschreven. 

• geeft u tevens toestemming aan de school om gegevens die relevant zijn voor de begeleiding van uw 

kind en eventuele voor de school belangrijke medische gegevens in de leerling-administratie op te 

nemen. U hebt te allen tijde het recht de op uw kind betrekking hebbende gegevens in te zien. 

 
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
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Doorlopende machtiging S€PA   
Naam                   :  Activiteitencommissie OBS de Wiekslag 

T.a.v. :  dhr. M. Bethlehem (Penningmeester)  

Adres :  Erf 1        

Postcode :  1841 ER       

Woonplaats :  Stompetoren  

Telefoonnr. :  072-5039416 

IBANnr. :  NL33INGB0001632033 

Incassant ID :  NL32ZZZ999999995599 

Email : acwiekslag@gmail.com 

Kenmerk machtiging :   

 

Wilt u alstublieft onderstaande machtigingsformulier invullen en ondertekenen. 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Wij willen onderstaande graag onder uw aandacht brengen. 

 

De Activiteiten Commissie organiseert diverse activiteiten zoals schoolreisjes, Sint- en Kerstviering, zwemmen voor groep 6, 

musical groep 8, laatste schooldag, verzekeringen, sportdagen enz. Om deze activiteiten te realiseren vragen wij u een kleine 

jaarlijkse bijdrage per kind. Dat is een bedrag van € 39,00. De verantwoording over de besteding van deze gelden wordt 

jaarlijks ter goedkeuring aan u voorgelegd in de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar. Ook een eventuele verhoging 

wordt in de jaarvergadering besproken. 

Het bedrag wordt in 2 termijnen afschreven (najaar en voorjaar).  

 

Door deze machtiging verleent ondergetekende tot wederopzegging aan de Activiteiten Commissie van  

OBS De Wiekslag de mogelijkheid om de jaarlijkse ouderbijdrage af te schrijven van bank/girorekening van ondergetekende. 

U kunt zelf binnen 56 dagen na incassering, indien nodig, het bedrag laten terugboeken bij uw eigen bank. 

 

Naam kind  :___________________________________________________________________ 

Huidige groep  :_______ 

Geboortedatum  :___-___-_______ 

Adres   :___________________________________________________________________ 

Woonplaats  :___________________________________________________________________ 

Postcode  :___________________________________________ 

Telefoonnr.  :___________________________________________ 

E-mailadres  :___________________________________________  

 

Bank/girorek.(IBAN) :___________________________________________ 

Ten name van       :___________________________________________________________________ 

 

Datum                    :___________________________________________________________________ 

Handtekening     :___________________________________________________________________ 

 

Deze machtiging vervalt automatisch als uw kind de school heeft verlaten.  


