Nieuwe Baarnsche School
Vereniging "Nieuwe Baarnsche School"
Vondellaan 2
telefoon:
035 – 54 22 315
3743 HZ Baarn
e-mail:
info@nbsbaarn.nl
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Lianne van Olmen via
bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.
INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEERLINGEN

De aanmelding betreft leerling voor groep



De plaatsing wordt verzocht m.i.v.


* geef eerste schooldag aan of welke datum uw kind instroomt

Achternaam leerling
Voornamen
Roepnaam
Jongen/Meisje
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Land van herkomst
BSN nummer (sofi)











Gezag over de leerling
s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Moeder

Vader

Aantal kinderen in het gezin
Waarvan reeds op de NBS geplaatst
Plaats in het gezin





Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Burgerlijke staat ouders / verzorgers




 gehuwd / samenwonend / gescheiden / alleenstaand /
anders*,nl.

Naam * en voorletters (pleeg)moeder

* Indien getrouwd, graag getrouwde en meisjesnaam doorgeven
Geboortedatum

Nationaliteit

Land van herkomst

Eventueel ander woonadres

E-mailadres
Telefoonnummer (pleeg)moeder
Relatie tot kind





Naam en voorletters (pleeg)vader
Geboortedatum
Nationaliteit
Land van herkomst
Eventueel ander woonadres







E-mailadres
Telefoonnummer (pleeg)vader
Relatie tot kind





Is uw kind ook aangemeld op een andere school
Zo ja, welke
Kind zit nu op de (peuter) school (naam)
In groep
Adres school (straat / postcode / plaats)
Telefoon school







Opmerkingen betreffende de gezondheid
van het kind



NB: indien er iets in de gezondheid / ontwikkeling van het kind (bijvoorbeeld taalachterstand, gehoorachterstand) wijzigt, vernemen wij dit
graag ruim voordat uw kind op school komt.

Relevantie informatie vanuit de voorschoolse opvang of huidige basisschool zullen, middels een professionele overdracht
vanuit de voorschoolse opvang/huidige basisschool gedeeld worden met de NBS.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
(pleeg)Moeder

(pleeg)Vader

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Bij dit inschrijfformulier hoort een inschrijfformulier voor de Ver. “Finibas”. Dit formulier treft u hierbij aan.
Het inschrijfformulier en het formulier Finibas, kunt u ingevuld en ondertekend per (voorkeur) post sturen naar:
NBS, Vondellaan 2, 3743 HZ te Baarn of mailen naar: info@nbsbaarn.nl (scan in kleur)

INSCHRIJFFORMULIER VERENIGING FINIBAS

•

Achternaam van de leerling

____________________________________

•

Voornaam

____________________________________

•

Geboortedatum

____________________________________

•

Woonadres kind

____________________________________
____________________________________

•

Naam en voorletters vader/verzorger

____________________________________

•

Naam en voorletters moeder/verzorger

____________________________________

Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage
Het doel van de Vereniging FINIBAS is het financieren van activiteiten van de Nieuwe Baarnsche School die niet
in het kader van de normale exploitatie kunnen worden gedekt en waarvoor geen of onvoldoende steun uit
andere bronnen wordt verkregen. De vrijwillige bijdrage hiervoor zijn niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor
het kunnen betalen van een aantal niet-gesubsidieerde uitgaven die de kwaliteit van het onderwijs en de
leeromgeving ten goede komen.
De ouderbijdrage wordt per jaar opnieuw vastgesteld in de Buitengewone Ledenvergadering van de Vereniging
FINIBAS. U heeft als betalend lid van de Vereniging FINIBAS stemrecht in deze vergadering.
De ouderbijdrage voor het jaar 2018-2019 is vastgesteld op Euro 400,-.
In bijzondere gevallen kunt u een beroep doen op de kortingsregeling. De voorwaarden voor deze
kortingsregeling kunt u nakijken in artikel 8 lid 6 van het huishoudelijk reglement van de Vereniging FINIBAS.
VERKLARING
Hiermee geeft ondergetekende zich op als lid van de Vereniging FINIBAS en committeert zich aan het betalen
van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit alles onder voorbehoud van plaatsing van het kind.
Betreft schooljaar:

_____________________________________

Naam:

_____________________________________

Adres:

_____________________________________

Postcode + Plaats:

_____________________________________

Datum:

_____________________________________

Handtekening:

_____________________________________

Zonder tegenbericht geeft ondergetekende te kennen de overeenkomst stilzwijgend voort te zetten.

