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Aanmeldings- en plaatsingsprocedure
Onderstaande informatie van de leerling en de ouders zal vertrouwelijk worden behandeld.
Uw kind wordt aangemeld via het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
Inschrijving betekent niet automatisch dat uw kind volgend schooljaar geplaatst kan worden.
U ontvangt vroegtijdig bericht van plaatsing én waar en wanneer uw kind verwacht wordt.
De kleuterjuf waar uw kind bij in de klas komt nodigt u en uw kind te zijner tijd uit voor een nadere
kennismaking.

2.

Gegevens nieuwe leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)/doopna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht (M/V)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burger Service Nummer
(Zonder BSN kan uw kind niet worden ingeschreven)

Kerkelijke gezindte
Nationaliteit
Adres
Postcode
Woonplaats
Gemeente
Telefoon (mobiele nummers invullen op pag. 2)
Extra noodnummer en naam
Komt uw kind van een andere school?

Ja / Nee*

Zo ja, welke school? (naam + plaats)
Bezocht uw kind een peuterspeelzaal of
gaat deze nog bezoeken?

Ja / Nee*

Zo ja, welke peuterspeelzaal (naam+plaats)

*) doorhalen wat niet van toepassing is
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3.

Gegevens van de ouders/verzorgers

Gegevens van de ouders/verzorgers.
Vader

Moeder

Achternaam (moeder: incl.
meisjesnaam)
Roepnaam
Doopnaam/voornaam
Geboortedatum
Beroep
Burgerlijke staat

Gehuwd/gescheiden/weduwnaar

Gehuwd/gescheiden/weduwe

Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

4.

Prognosegegevens

Gegevens van de jongere kinderen in het gezin die in de toekomst naar onze school hopen te komen.
Geboortedatum

5.

Roepnaam

Voorna(a)m(en)

Schoolbibliotheek/prenthotheek

De schoolbibliotheek maakt gebruik van een programma wat gekoppeld is aan het netwerk van de Zeeuwse
Bibliotheek. Hieronder kunt u aangeven of u toestemming aan de school geeft om een bibliotheekpasje aan te
vragen voor uw kind. Heeft uw kind al een pasje; dan ontvangen wij graag de kopie.





Wij geven toestemming om een biebpasje aan te vragen van ons kind bij de Zeeuwse bibliotheek
Wij geven geen toestemming om een biebpasje aan te vragen van ons kind bij de Zeeuwse bibliotheek.
Ons kind is al in bezit van een biebpasje, wij leveren een kopie daarvan op school in.

*) doorhalen wat niet van toepassing is
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6.

Overige bijzonderheden
Naam huisarts
Adres, postcode en woonplaats huisarts
Telefoon huisarts
Heeft uw kind lichamelijke klachten?

Ja / Nee*

Heeft uw kind gedragsproblemen?

Ja / Nee*

Zijn er tijdens consultatiebezoeken
ontwikkelingsachterstanden geconstateerd?

Ja / Nee*

Zo ja, graag een korte omschrijving

Zijn er medische bijzonderheden die belangrijk zijn te weten? Bijv. ziekte, dieet, allergie, gezicht/gehoor, e.d.

Komen er in de familie ernstige lees- en/of spellingproblemen voor?
Is het kind onder behandeling (geweest) van specialist / logopediste / enz.
Zo ja, bij
Bent u al lid van de schoolvereniging?
(Contributiebedrag: € 15,00 per jaar)
(indien u hierboven nee hebt aangegeven, wenst u lid te worden van de
schoolvereniging?

*) doorhalen wat niet van toepassing is

Ja / Nee*
Ja / Nee*

Ja / Nee*
Ja / Nee*
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7.

Identiteitsverklaring ouders

De grondslag en het doel van de schoolvereniging
De grondslag en het doel van de ‘Vereniging tot het verstrekken van christelijk onderwijs op reformatorische
grondslag in Aagtekerke en Meliskerke’ wordt beschreven in artikel 3-5 van de statuten:
Artikel 3
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de getrouwe
overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoog Mogende Heren
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te
Dordrecht, in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, zoals daarvan belijdenis wordt
gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft de vereniging
geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde
synode.
Artikel 4
De vereniging en de van haar uitgaande scho(o)l(en) maken gebruik van de in artikel 3 bedoelde vertaling van
de Heilige Schrift, met uitsluiting van elke andere vertaling, en van de Psalmberijming van zeventienhonderd
drie en zeventig, met uitsluiting van elke latere psalmberijming.
Artikel 5
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig de in artikel 3 van
deze statuten genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van scholen voor
basisonderwijs en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen
zijn.
Uitwerking van de grondslag
Op basis van onze grondslag wordt het onderwijs op de Versluijsschool te Aagtekerke en de Boazschool te
Meliskerke vormgegeven. De Bijbel, als het Woord van God, is het richtsnoer van ons handelen. Naast de Bijbel
zijn ook de gereformeerde belijdenisgeschriften van groot belang. In deze belijdenisgeschriften wordt de
geloofsleer, gegrond op de Bijbel, nader uitgewerkt. Het toezichthoudend-bestuur en de bovenschoolsedirecteur zien er op toe dat het onderwijs niet strijdig is met de genoemde grondslag.
Naast ‘de leer’ is ook ons ‘leven’ van groot belang. Leer en leven moeten met elkaar in overeenstemming zijn.
In de schoolgids van de specifieke school wordt de verdere uitwerking beschreven in onder andere diverse
schoolregels. De belangrijkste ‘leefregels’ heeft de Heere ons gegeven in de Tien Geboden: ‘God liefhebben
boven alles en de naaste als onszelf’. Een paar praktische uitwerkingen worden beschreven in onze schoolgids:
De ouders stimuleren het leren van de Psalmverzen, de vragen uit het Kort-Begrip, de Heidelbergse
Catechismus en de vragen uit de methode ‘Namen en Feiten’.
Nette en eerbare kleding vinden we erg belangrijk. Voor onze scholen betekent dit dat de meisjes en
vrouwen bij activiteiten in schoolverband een rok of jurk dragen.
Op de scholen gaan bestuur, personeel, ouders, kinderen op een eerlijke, open en respectvolle manier
met elkaar om. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het taalgebruik.
Het bewaken van de identiteit en de grondslag van onze scholen is echter ook een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Voor onze scholen is de bekende drieslag tussen kerk, school en gezin heel belangrijk.
Een goede relatie tussen ouders, school en kerk komt de opvoeding van onze kinderen ten goede. De scholen
weten zich, mede gezien de ontstaansgeschiedenis, nauw verbonden met de Gereformeerde Gemeenten te
Aagtekerke, Meliskerke en Westkapelle. We vinden het erg belangrijk dat ouders bewust voor onze scholen
kiezen, op basis van onze identiteit. Alleen dan is er de mogelijkheid om samen een veilige en herkenbare basis
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voor onze leerlingen te bieden. Deze bewuste keuze zorgt ervoor dat de ouders zich betrokken weten bij de
school. Dit komt onder meer in uiting door de aanwezigheid op informatieavonden, contactavonden en
ouderavonden.
Onderwijzen en opvoeden zijn twee begrippen die veel met elkaar te maken hebben. Opvoeden is echter in
eerste instantie een taak van de ouders. De verbinding met school is terug te binden in de doopbelofte,
namelijk om ‘de kinderen te doen en te helpen onderwijzen’.
De ouders zijn lid van een geordend kerkgenootschap dat geworteld is in het gedachtegoed van de Reformatie
en Nadere Reformatie. In principe zijn dat de volgende kerkgenootschappen: Chr. Ger., HHK, PKN
(Gereformeerde Bond), (Oud) Ger. Gem. (in Ned. (BV)).
Door het ondertekenen van deze brief stemmen beide ouders van harte in met de inhoud van deze
identiteitsverklaring en zullen ze de uitvoering ervan mede helpen bevorderen.
NB: Voor ouders kan ook ouder, verzorger(s) of voogd(en) gelezen worden.
Naam:
Datum:
Handtekening:
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