
 
 

Vooraanmelding leerlingen  
Hervormd Onderwijs IJsselmuiden (HOIJ) 
 
Schoolkeuze:       Eben – Haëzer           Ichthus          Rehoboth 

 
Leerling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BSN *                      : …………………………………………… 

Graag kopie ID kaart of verzekeringsbewijs met BSN 

nummer bijvoegen. 

Gezinssamenstelling      

o Broer(tjes)   ………    

o Zus (jes)       .……..   

o De ……… in het gezin. 

 

Bezoekt uw kind een 

peuterspeelzaal/kinderopvang/gastouder? 

o Nee  

o Ja, nl …………………………………………………. 

 

Geeft u toestemming voor het delen van informatie 

met Peuterspeelzaal/ kinderopvang? ja/nee   

 

Huisarts: ………………………………………………….. 

Mag uw kind medicijnen gebruiken in school als het 

hoofdpijn o.i.d. heeft (paracetamol)? ja/nee  

 

Medische bijzonderheden 

Hierbij denken we aan: moeilijke start bij geboorte, 

ziekten nu en in verleden, ziekenhuisopnames, 

beperkingen, allergieën, oog- of oorproblemen, enz. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

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

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

………………………………………………………………………………… 

Tel.nr.:……………………………………………………………………… 

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 *                 : ……………………………………………. 

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 *                  : ……………………………………………. 

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

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

 

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

( * niet verplicht ) 

 

Is uw kind aangemeld bij een andere school? Zo ja, welke? 

…………………………………………………………………………………… 

 

U kunt zich aanmelden als lid van onze vereniging via de 

website: www.hoij.nl . 

http://www.hoij.nl/


 
 

Vooraanmelding leerlingen  
Hervormd Onderwijs IJsselmuiden (HOIJ) 

 

Vooraanmelding leerlingen HOIJ (vervolg) 

Privacy voorkeuren:  

Beeldmateriaal nieuwsbrief  
Gebruik van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief. 

o Ja o Nee 

Beeldmateriaal Parro 
De school mag foto's of video's van je kind delen in mededelingen en updates aan jou 
en andere ouders in je besloten Parro groep(en). 

o Ja o Nee 

Beeldmateriaal schoolgids  
Gebruik van beeldmateriaal in de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender. 

o Ja o Nee 

Beeldmateriaal social media (oa. Instagram) o Ja o Nee 

Beeldmateriaal website  
Gebruik van beeldmateriaal op de website van de school. o Ja o Nee 

Film kamp groep 8 
Soms maken we een filmpje tijdens het kamp van groep 8 en delen we dit 
beeldmateriaal op de afscheidsavond van groep 8 en met de ouders van groep 8. 

o Ja o Nee 

Filmmateriaal 'verborgen Youtube link' 
Hiermee kunnen we na een project een filmpje delen die ook voor opa’s en oma’s 
zichtbaar zijn. Alleen mensen met deze specifieke link zien dit filmpje, hij staat niet 
openbaar op Youtube. 

o Ja o Nee 

Film musical groep 8 
Soms maken we filmmateriaal van de musical die groep 8 uitvoert. Hiermee kan uw 
kind later ook zijn optreden in de musical terug kijken. De film wordt alleen gedeeld 
met de ouders van de betreffende groep 8. 

o Ja o Nee 

Kerktelefoon met beeld bij vieringen in de kerk o Ja o Nee 

Nieuwsbrief voor- en achternaam 
In sommige situaties is het prettig om voor- en achternaam van een kind te noemen in 
de nieuwsbrief die naar alle ouders gaat. Denk aan het welkom heten op school, in 
geval van ziekte of bij het winnen van een prijs. 

o Ja o Nee 

Promotiefilm school 
Door een aansprekend filmpje van onze school te maken, kunnen we nieuwe ouders 

laten zien wie wij zijn en waar we voor staan. 

o Ja o Nee 

Schoolfotograaf 
U geeft toestemming dat uw kind door de schoolfotograaf gefotografeerd wordt en 
dat uw kind ook op de klassenfoto staat. Deze klassenfoto wordt gedeeld met de 
andere ouders van de groep. 

o Ja o Nee 

 

 

Ondertekening ouder(s) /verzorger(s) 

 
 
 
 
Naam verzorger 1: 

Datum:  
 
Plaats:  
 
 
Naam verzorger 2: 

Handtekening: 
 
 
 
 

Handtekening: 

 


