
 
 

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) 

Op de scholen van HOIJ gebruiken we soms beeldmateriaal( foto’s en video’s ) om te laten zien waar we mee 

bezig zijn. Er worden opnamen gemaakt in de klas en bij bijzondere gelegenheden, zoals schoolreizen, 

projecten en excursies. Wij delen dit beeldmateriaal alleen met ouders en gebruiken hiervoor de Basisschool 

App. Alleen ouders kunnen inloggen op deze App.  

Hieronder kunt u aangeven of wij dit beeldmateriaal mogen gebruiken in de Basisschool App, die slechts achter 

een veilige login te zien is.  

 
Mag er beeldmateriaal van uw kind gebruikt worden 
in de beveiligde schoolapp? 

        
      ja, dat mag 
 
      nee, dat mag niet 
 

 

 

 

Ondertekening ouder(s) /verzorger(s) 

 
 
 
 
Naam verzorger 1: 

Datum:  
 
Plaats:  
 
 
Naam verzorger 2: 

Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 

Handtekening: 

 


