
Aanmeldingsformulier nieuwe leerling                         
(tevens verklaring ouders/verzorgers) 

 
OBS DE GROEIPLANEET 
Locatie bovenbouw (hoofdlocatie en postadres): Wielerbaan 17 
2924 XP Krimpen aan den IJssel, tel.  0180 513835 
Locatie onderbouw: Berk 2 
2925 CB Krimpen aan den IJssel, tel.  0180 521997  
    www.degroeiplaneet.nl        
    info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl  Brin nr. 20PN     
             

 
PERSONALIA LEERLING: 

Achternaam : _________________________   

Voornamen  : _________________________  

Roepnaam  : _________________________ 

Geslacht  :  M / V* 

BSN nummer kind     : _________________________  

Adres  : _________________________  

Postcode  : _________________________ 

Woonplaats  : _________________________ 

Telefoon thuis  : _________________________  

Geboortedatum  : _________________________  

Geboorteplaats  : _________________________  

Geboorteland  : _________________________ 

Datum in Nederland  : _________________________  

Eerste Nationaliteit  : _________________________ 

Tweede Nationaliteit : _________________________ 

Culturele achtergrond (land) : _________________________ 

Spreektaal thuis  : _________________________ 

Religie : _________________________ 

 

Is ingeschreven geweest bij een andere basisschool:   Ja / Nee* 

Indien van toepassing 

Naam school van herkomst : _________________________ 

Plaats school van herkomst : _________________________ 

Volgt onderwijs sinds  : _________________________ 

Naam peuterspeelzaal     : _________________________ 

 

HUISARTS EN MEDISCH: 

Naam huisarts  : _________________________ 

Telefoon  : _________________________ 

Bijzonderheden m.b.t. de gezondheid:  
 

Medicijngebruik  : _________________________** 

Allergisch voor  : _________________________ 

** Bij eventueel medicijngebruik op school blijven de ouders / verzorgers verantwoordelijk en dient een medicijnverklaring 

   te worden ingevuld. 

 
GEZIN 

Eenoudergezin  :   Ja / Nee* 

 
Andere kinderen in gezin voor- en achternaam   geboortedatum  

 : _________________________  : _________________________ 

 : _________________________  : _________________________ 

 : _________________________  : _________________________    z.o.z. 

IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL: 

Leerjaar : _______________________ 

Groep : _______________________ 

Inschrijfdatum : _______________________ 

Weging : _______________________ 

 

Definitieve inschrijving :               ja   /  nee 

Datum : _______________________ 

Handtekening directeur : _______________________ 

 

 

http://www.degro/
mailto:info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl


GEGEVENS OUDER /VERZORGER (1)  GEGEVENS OUDER / VERZORGER (2) 

Relatie tot kind : vader / moeder / ……………….*  : vader / moeder / ……………….* 

Naam : _________________________  : _________________________ 

Adres : _________________________  : _________________________ 

PC / Woonplaats : _________________________                              : _________________________ 

Tel. thuis : _________________________  : _________________________ 

Tel. mobiel/werk : _________________________  : _________________________ 

E-mail adres : _________________________  : _________________________ 

Geb. datum : _________________________  : _________________________ 

Geb. land : _________________________  : _________________________ 

Nationaliteit : _________________________  : _________________________ 

Burgerlijke staat : _________________________  : _________________________ 

Beroep : _________________________  : _________________________ 

Hoogste opleiding : _________________________  : _________________________ 

 

Bij afwezigheid ouders / verzorgers waarschuwen: 

Naam : _______________________   Telefoon : _______________________  

Naam  : _______________________   Telefoon : _______________________  

 

AANVULLENDE GEGEVENS: 

o Zijn er bij uw kind lichamelijke, geestelijke of sociaal-emotionele gegevens bekend, die van invloed kunnen zijn op  

de schoolontwikkeling van uw kind? (bijv.: ontwikkelingsvoorsprong, gegevens consultatiebureau, (school)arts, specialist, 

logopedie, RIAGG, CED)  Nee / Ja * namelijk  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

o Heeft u (indien van toepassing) bezwaar tegen de verstrekking van relevante informatie betreffende uw kind aan de 

voor- / tussen- / naschoolse opvang?       Ja / Nee * 

o Wij wijzen u erop dat uw kind voor aanname zindelijk dient te zijn!  

     

                                            
 Door ondertekening wordt u automatisch lid van de oudervereniging van obs de Groeiplaneet. (zie bijlage) 

Voor de definitieve inschrijving is het noodzakelijk om te kijken welke zorg uw kind nodig heeft. 
Na contact met de vorige school, peuterspeelzaal en het inwinnen van overige informatie gaan wij  over tot inschrijving 
van deze leerling. Met deze aanmelding geeft u toestemming om contact op te nemen met een vorige school of 
peuterspeelzaal, wanneer daar sprake van is. Ook wordt van u verwacht  informatie aan te leveren die van belang is om 
zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw kind. 

Onze school geeft binnen 6 weken na aanmelding aan of er definitief sprake is van een inschrijving en plaatsing.  
Bij onvoldoende of complexe informatie kan dit verlengd worden met 4 weken. 
Er wordt daarbij gekeken naar het ondersteuningsprofiel van de school, en dus naar de mogelijkheden die de school 
heeft om de zorg te bieden aan uw kind. 

ONDERTEKENING (naar waarheid ingevuld)   ONDERTEKENING (naar waarheid ingevuld) 

Naam ouder / verzorger (1)  Naam ouder / verzorger (2) 

_________________________________________  _________________________________________ 

Handtekening:    Handtekening:   

_________________________________________  _________________________________________ 

 

Datum : __________________________________  Datum : __________________________________ 

 
Ruimte voor overige opmerkingen: _______________________________________________________________________ 

 
*  doorhalen wat niet van toepassing is 

 
  

 



Bijlage 1 Informatie over de oudervereniging van OBS de Groeiplaneet 
 
Bij inschrijving van uw kind bent u automatisch lid van de Oudervereniging van OBS de Groeiplaneet en 
doet uw kind mee aan alle evenementen en activiteiten die op school georganiseerd worden.   
 
Denk aan de schoolreis, Halloween,  het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en Koningspelen. 
Daarnaast bieden wij als OV ondersteuning aan de activiteiten op school. Alle activiteiten worden in 
samenspraak en in samenwerking met school en de Eventmanager mevrouw J. Offerman vanuit school 
geïnitieerd.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 bedraagt € 50,00 per leerling. Heeft u twee 
schoolgaande kinderen dan zal de ouderbijdrage 2 x € 50,00 bedragen. Deze bijdrage zal wanneer nodig 
jaarlijks iets aangepast worden. Dit vanwege de inflatie maar ook om prijsstijgingen te compenseren.  
Om de ouderbijdrage te voldoen, wilt u alstublieft in bijlage 2 aangeven hoe u de ouderbijdrage wenst te 
voldoen.  
 
De Oudervereniging heeft ook een huishoudelijk reglement en er zijn statuten opgesteld die notarieel zijn 
vastgelegd. Wilt u deze inzien dan kan dat altijd en zijn deze op te vragen bij de OV maar ook via school.  
 
De Ouderverenging voor het schooljaar 2020/2021 bestaat uit de volgende ouders van kinderen die 
allemaal op de Groeiplaneet zitten.  
 

 Scarlett van Keerberghen (Voorzitster) 

 Bob Vos (Penningmeester) 

 Marcella Mulder-Waurig (Secretaris) 

 Kees-Jan Reijm 

 Nicole Goudriaan 

 Annette Heida 

 Sylvia Kok 

 Melissa Vos (PR&Communicatie) 

 Chaveli Tahamata 

 Iris Krul 

 Laila Deelen 

 Joany Vink 

 Irene Kok 

 Frederique van Noord 
 
De  Oudervereniging  vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De data staan op de website van school en zijn 
terug te vinden in de schoolapp. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent natuurlijk van harte welkom 
om een vergadering bij te wonen. Stuurt u ons dan wel even een mailtje.  Aan het begin van ieder 
schooljaar is er ook een ledenvergadering die u ook kunt bijwonen. De notulen van alle vergaderingen zijn 
openbaar en kunt u via de OV opvragen (zie email). 
 
Naast alle evenementen probeert de OV ieder jaar een goed doel te sponsoren met een activiteit of actie 
die georganiseerd wordt. Denk aan de Roparun en de lichtjes voor Sophia. Ook dit jaar gaan we weer een 
mooie organisatie sponsoren. Daarover meer in de loop van het schooljaar. 
 
Maar de OV kan dit alles nooit organiseren zonder de hulp van de ouders/verzorgers van de kinderen op 
school. Nieuwe leden maar ook extra handjes zijn van harte welkom. Graag ontvangt de OV van u leuke 
tips, creatieve ideeën maar ook verbeterpunten zijn van harte welkom.   
U kunt contact met ons opnemen via ov-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl  
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Bijlage 2 
 
 

 
 

U kunt de Ouderbijdrage op de volgende manieren voldoen. Wij willen u vragen aan te kruisen welke 
van onderstaande opties uw voorkeur geniet: 

 
 

o Ik betaal het gehele bedrag per automatisch incasso in 1 keer per 1 oktober van ieder schooljaar en 
ontvang een korting van € 2 op de jaarlijkse ouderbijdrage. Vult u a.u.b. het automatische incasso 
formulier op de volgende pagina in (bijlage 3). 
 

o Ik betaal het gehele bedrag per automatisch incasso in 2 keer per 1 oktober en 1 maart van ieder 
schooljaar en ontvang een korting van € 1 op de jaarlijkse ouderbijdrage. Vult u a.u.b. het 
automatische incasso formulier op de volgende pagina in (bijlage 3). 

 
o Ik ontvang graag een factuur per e-mail en voldoe de ouderbijdrage handmatig. Mijn e-mail adres 

is: 
 
_____________________________________________ 
 

 
 
Alleen in te vullen indien gekozen voor optie 1: 
 
 

Referentie : _______________________________ (In te vullen door school) 
 

Voornaam Kind : …………………………………………………………  
 
Achternaam Kind : …………………………………………………………  
  



Bijlage 3 

 
           

Machtigingsformulier Automatische Incasso 
 
 
 
  
 
  
 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Oudervereniging OBS De Groeiplaneet om een 
incasso opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de “Ouderbijdrage 
Oudervereniging OBS De Groeiplaneet” en uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van Oudervereniging OBS De Groeiplaneet. Deze machtiging is geldig voor de periode dat uw kind is 
ingeschreven op Openbare Basisschool de Groeiplaneet*. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze 
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden.  
 
 
 
Voornaam Kind : …………………………………………………………  
 
Achternaam Kind : …………………………………………………………  
 
Referentie : _______________________________ (In te vullen door school) 
 
Incasso 1 of 2 keer per jaar :        1 keer per jaar (€ 2 Korting)   
          2 keer per jaar (€ 1 Korting)   
 
Rekeningnummer (IBAN) : …………………………………………………………  
 
Naam rekeninghouder : …………………………………………………………  (naam als bekend bij uw bank)                         
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening:  Datum 
 
 
 
………………………… …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De machtiging voor incasso eindigt automatisch zodra uw kind is uitgeschreven bij OBS De Groeiplaneet. 



 

 

 

 



 


