
 
 

Vooraanmelding leerlingen bij Hervormd Onderwijs 
IJsselmuiden (HOIJ) 
 

o Eben - Haëzer 

o Ichthus 

o Rehoboth 

 

Naam                           : ………………………………………….. 

Voornamen                : ………………………………………….. 

Roepnaam                  : …………………………………………… 

Geboortedatum         : ………………………………………….. 

Geboorteplaats          : ………………………………………….. 

Adres                            : ………………………………………….. 

Postcode                      : ………………………………………….. 

Woonplaats                 : ………………………………………….. 

BSN                               : ……………………………………………     

Nationaliteit                : …………………………………………… 

 

 

Gezinssamenstelling      

o Broer(tjes)   ………    

o Zus (jes)       .……..   

o De ……… in het gezin. 

 

 

Heeft u zich ook aangemeld bij een andere school? 

o Nee 

o Ja, nl ……………………………………………………. 

 

Bezoekt uw kind een 

peuterspeelzaal/kinderopvang/gastouder? 

o Nee  

o Ja, nl …………………………………………………. 

 

Uw huisarts is: ………………………………………………….. 

Mag uw kind medicijnen gebruiken in school? Ja/nee 

 

Bij afwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s), kan er 

contact worden opgenomen met ……………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Tel.nr.:……………………………………………………………………… 

 

Deze vooraanmelding is naar waarheid ingevuld door: 

 

Naam  : ………………………………………………. 

Datum: ……………………………………………….. 

 

Verzorger 1 

Naam                     : …………………………………………….. 

Voorletter(s)         : ……………………………………………. 

Geboortedatum   : ……………………………………………..  

Nationaliteit          : …………………………………………….   

Relatie tot leerling: 

o Moeder 

o Vader 

o Adoptieouder 

o (gezins) voogd 

o Anderszins: ………………………………………….. 

 

Opleiding                :  LBO / MBO / HBO / WO 

Beroep                     : ……………………………………………. 

Kerkelijke gezindte: ……………………………………………. 

Telefoonnummer  : …………………………………………….. 

Mailadres                : ……………………………………………..   

 

Verzorger 2  

Naam                      : ……………………………………………… 

Voorletter(s)          : ……………………………………………… 

Geboortedatum    : ……………………………………………… 

Nationaliteit          : ……………………………………………… 

Relatie tot leerling: 

o Moeder 

o Vader 

o Adoptieouder 

o (gezins) voogd 

o Anderszins ………………………………………………. 

 

Opleiding                :  LBO / MBO / HBO / WO 

Beroep                     : ……………………………………………. 

Kerkelijke gezindte: …………………………………………….. 

Telefoonnummer   : …………………………………………….. 

Mailadres                 : ……………………………………………..  

 

U kunt zich aanmelden als lid van onze vereniging via 

de website: www.hoij.nl  

 

 

http://www.hoij.nl/


 
 

 

Inschrijving leerling bij HOIJ 

 

Heeft u bezwaar, als de school beeldmateriaal van uw kind(eren) gebruikt voor schoolpublicatie 

(schoolgids / website)               JA / NEEN 

Ter voldoening aan artikel 6 van het medezeggenschapsreglement verklaart ondergetekende ouder, 

mede namens de andere ouder in zijn/haar gezin, bekend te zijn met het feit, dat hij/zij voor 

zijn/haar eventuele kandidaatstelling als MR-lid, schriftelijk de grondslag en de doelstelling van de 

school te onderschrijven. 

Artikel 6 medezeggenschapsreglement: 

1. Ouders van leerlingen, die tot de school zijn toegelaten met toepassing van artikel 38, eerste lid van de wet op 

het basisonderwijs, kunnen slechts kandidaat worden gesteld voor de verkiezing tot lid van de 

medezeggenschapsraad, indien zij schriftelijk de grondslag en doelstelling van de school onderschrijven. 

2. De voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden toegepast, indien zij door of namens het bevoegd 

gezag, voorafgaand aan de toelating aan de betrokkenen bekend is gemaakt. 

 

Hierbij verklaart de heer / mevrouw ……………………………………………………, dat bovenstaande gegevens 

juist zijn en dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken, zoals vermeld in de schoolgids. 

 

IJsselmuiden:   ………….  -  ……………….. – 20…. 

 

………………………………………………………………….. 

(ondertekening) 

 


