Naam ………………………………………..

groep ……..

Vrije Basisschool De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4, Waanrode

Administratieve
fiches
(in te vullen bij het begin van elk schooljaar en
af te geven aan de klastitularis)

VRIJE BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM

Naam ………………………………………..

groep ……..

OUDE DIESTSESTRAAT 4
3473 WAANRODE
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Leerlingfiche (jaarlijks in te vullen)
1. Gegevens van het kind
Kind
Naam:__________________________________

Voornaam:____________________________________

Adres van domiciliëring van het kind:___________________________________________________
____________________________________________________
Bloedgroep: ___________

Geboortedatum: _________________________

2. Gegevens van de ouders
Vader/adoptievader

Moeder/adoptiemoeder

Naam: _____________________________________ Naam: _____________________________________
Voornaam: __________________________________ Voornaam: __________________________________
Adres: ____________________________________ Adres: ____________________________________
____________________________________

____________________________________

Telefoon thuis: _______________________________ Telefoon thuis: _______________________________
Gsm: _______________________________

Gsm: _______________________________

werk: _______________________________

werk: _______________________________

 Niet-biologische moeder (pleegmoeder, stiefmoeder,
partner vader, …)

 Niet-biologische vader (pleegvader, stiefvader, partner
moeder,…)

Naam: _____________________________________ Naam: _____________________________________
Voornaam: __________________________________ Voornaam: __________________________________
Adres: ____________________________________ Adres: ____________________________________
____________________________________

____________________________________

Telefoon thuis: _______________________________ Telefoon thuis: _______________________________

Naam ………………………………………..

3.

groep ……..

Gsm: _______________________________

Gsm: _______________________________

werk: _______________________________

werk: _______________________________

Gegevens van het gezin

Naam en voornaam van andere kinderen in het gezin
(half- en of stief)broertjes/zusjes

Geboortedatum

e-mailadres van de vader: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mailadres van de moeder: …………………………………………………………………………………………………………………………………..








Gezinssamenstelling
Twee-oudergezin (gehuwd of samenwonend)
Eenoudergezin (tengevolge van een (echt)scheiding, overlijden, bewust
alleenstaand, …)
Nieuwsamengesteld gezin (hertrouwd of opnieuw gaan samenwonen)
Pleeggezin
Adoptiegezin
Andere: welke? …………………………………………….

4. Noodnummers tijdens de schooluren
De huisarts

Grootouder(s)

Grootouder(s)

Naam: ___________________ Naam: ___________________
Telefoon: ________________

Telefoon: ________________

GSM: ___________________

GSM: ___________________

Naam: ___________________
Telefoon: ________________
GSM: ___________________

Andere persoon

Andere persoon

Andere persoon

Naam: ___________________ Naam: ___________________ Naam: ___________________
Telefoon: ________________

Telefoon: ________________

Telefoon: ________________

GSM: ___________________

GSM: ___________________

GSM: ___________________

* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Naam ………………………………………..

groep ……..

VRIJE BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM
OUDE DIESTSESTRAAT 4
3473 WAANRODE
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Abonnementen
Graag terug ten laatste 16/9
Ik wens mijn kind in te schrijven voor het volgende:

(het blokje aankruisen )

educatieve tijdschriften


Koekoek

groep 1

18,00 euro



Kadoze

groep 2

18,00 euro



Kadee

groep 3

18,00 euro



Leesfan 1

groep 4

18,00 euro



Leesfan 2

groep 5

18,00 euro



Klap

groep 6 en 7

18,00 euro



Kits

groep 8 en 9

19,00 euro

Groeiboeken Frans


En Action Groeiboek Frans

groep 8

10,30 euro



En Action Groeiboek Frans

groep 9

10,30 euro

Leesabonnementen


Leesbeestje + cd

groep 1

21 euro



Leesknuffel + kid’i

groep 2 en 3

37 euro



Robbe en Bas

groep 4 en 5

28 euro



Leeskriebel

groep 6 en 7

28 euro



Vlaamse Filmkes

groep 8 en 9

31 euro

Gelieve bij eventuele wijzigingen van abonnementen de leerkracht schriftelijk te verwittigen.
Opmerkingen: .................................................................................................................................................
Datum: …………………………………………..

Handtekening van de ouders: ………………………

Naam ………………………………………..

groep ……..

VRIJE BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM
OUDE DIESTSESTRAAT 4
3473 WAANRODE
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Zorgdossier (jaarlijks in te vullen)
Het multidisciplinair leerlingendossier wordt bezorgd aan het CLB dat met onze school een beleidsplan met
afspraken en aandachtspunten heeft opgesteld (zie schooleigen reglement).
Indien ouders bezwaar hebben tegen deze overdracht, moeten zij bij het CLB van de vorige school een
verzetschrift indienen.
1.1

Talenten en interesses

Wat zijn sterke punten (interesse, talent, competentie, …) van het kind?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Waar geniet het kind intens van?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2

Specifieke zorgen

Het kind heeft specifieke zorgen nodig op het vlak van:
 Gezondheid:…………………………………………………………………………………………………
 Voeding:………………………………………………………………………………………………………
 Motoriek:………………………………………………………………………………………………………
 Zintuigen:……………………………………………………………………………………………………..
 Ontwikkelingsvoorsprong / -achterstand:……………………………....................
 Gedrag:…………………………………………………………………………………………………………
 Emotionaliteit:………………………………………………………………………………………………
 Leergebied:………………………………………………………………………………………………….
 Taal:………………………………………………………………………………………………………
1.3


Externe begeleiding
Heeft het kind externe begeleiding?
(eventueel naam en adres invullen)

Ja / neen

Naam ………………………………………..

groep ……..

- Kinesist ……………………………………………………………………………………………………
- Logopedist ………………………………………………………………………………………………..
- Speltherapeut …………………………………………………………………………………………..
- Thuisbegeleiding……………………………………………………………………………………….
- Andere ……………………………………………………………………………………………………….
1.4

Medicatie, allergieën, andere medische gegevens


Moet uw kind momenteel medicatie innemen op school? (laat dan doc. medicatie invullen door de
dokter)



Zijn er medische gegevens waarvan de school op de hoogte moet zijn?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Eventuele allergieën:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.5

Andere aandachtspunten


Heeft u nog andere opmerkingen, aandachtspunten of vragen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Naam ………………………………………..

groep ……..

VRIJE BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM
OUDE DIESTSESTRAAT 4
3473 WAANRODE
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Hoe komt uw kind naar school?
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Wordt
gebracht
Met de opvang

Hoe gaat uw kind ‘s middags naar huis?
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Wordt
opgahaald
door ……..
Met de rij
Blijft eten
Indien uw kind met de rij naar huis gaat, noteer dan de gevolgde route (veiligste en/of kortste)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Indien uw kind wordt afgehaald, noteer dan door wie. …………………………………………………………………………………..

Hoe gaat uw kind na schooltijd naar huis?
Maandag
Wordt
opgahaald
door ……..
Naar de
opvang
Met de rij

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Naam ………………………………………..

groep ……..

Indien uw kind met de rij naar huis gaat, noteer dan de gevolgde route (veiligste en/of kortste)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Indien uw kind wordt afgehaald, noteer dan door wie. …………………………………………………………………………………..
Enkele opmerkingen:





Bij elke verandering: schriftelijk de leerkracht op de hoogte brengen!!!!
Kinderen zijn verzekerd van en naar school indien zij de kortste en/of veiligste weg volgen. Maak
dus duidelijke afspraken met uw kind!
Kinderen dienen steeds onder begeleiding de school te verlaten (ouders, leerkrachten, …). Onder
geen enkel beding mogen zij zonder begeleiding de school verlaten!
Uw kind dient steeds de genoteerde weg te volgen. Een bezoek aan een winkel, een vriendje, ….
Waarbij afgeweken wordt van de normale weg, wordt niet toegelaten zonder schriftelijk bewijs
van de ouders en wordt niet gedekt door de schoolverzekering (kortste en veiligste weg naar
huis).

Wij vragen ook aan de ouders:

Dat de kinderen die met de fiets komen, een helm en een veiligheidsjasje dragen.

Dat de kinderen die te voet naar school komen een veiligheidsjasje dragen.

* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Naam ………………………………………..

groep ……..

VRIJE BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM
OUDE DIESTSESTRAAT 4
3473 WAANRODE
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Wet op de privacy
Doorgeven van adresgegevens
(enkel invullen indien van toepassing, maar geef altijd mee terug naar
school)
O

Ik geef hierbij geen toestemming aan de school om tijdens dit schooljaar
mijn adresgegevens en/of telefoonnummer door te geven voor bv.
verjaardagsfeestjes, …
(bolletje kleuren indien van toepassing)
Handtekening

Datum

* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Naam ………………………………………..

groep ……..

VRIJE BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM
OUDE DIESTSESTRAAT 4
3473 WAANRODE
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Ouderlijk gezag
Enkel in te vullen indien de ouders niet meer samen zijn!!!!!

(enkel invullen indien van toepassing, maar geef altijd mee terug naar
school)
Als de ouders/adoptieouders niet (meer) samen wonen of gescheiden zijn worden volgende afspraken
gemaakt:
Hoe geeft de school informatie aan beide ouders? (schoolagenda, rapport, brieven, afspraken,
oudercontact, enz.)
O

vader

O

moeder

O

beide ouders

O

andere ……………………………………………………………………….

Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe en wie van de ouders geeft informatie aan de school? (ziekte, afwezigheden, persoonlijke en
gezinswijzigingen, enz.)
O

vader

O

moeder

O

beide ouders

O

andere ……………………………………………………………………….

Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is de verblijfsregeling van uw kind?

…………………..………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………….………………………………………………

ZOZ

Naam ………………………………………..

groep ……..

Informatie doorgeven:
(aankruisen wat past)

O

De ouders zijn uit elkaar. De brieven dienen niet dubbel meegegeven te worden, want de andere
ouder heeft geen rechten meer. Een gewettigd document om dit te rechtvaardigen is
noodzakelijk!

O

De ouders zijn uit elkaar. De brieven dienen niet dubbel meegegeven te worden, want de informatie
wordt door de ouders automatisch doorgegeven.

O

Bij voorkeur:
De ouders zijn uit elkaar. De brieven voor de andere ouder moeten gemaild worden. Er wordt 1
papieren versie meegegeven met het kind, beide ouders krijgen de info per mail.
Gelieve dan beide mailadressen te noteren..

Naam
Moeder

e-mail

Vader

O

Per uitzondering:
De ouders van het kind zijn uit elkaar en de brieven dienen dubbel meegegeven te worden. De
brieven worden door de ouders aan elkaar bezorgd. (uitzonderlijk!!)

* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Vrije Basisschool

Naam ………………………………………..

groep ……..

De Zonnebloem

Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Hoe raadpleegt u de brochure en de nieuwsbrieven ?

Ondergetekende , ……………………………………………………………………………………
ouder van ……………………………
groep ………………..

schoolbrochure met schoolreglement
O raadpleeg de brochure op de website van de school (voorkeur)
O wens een papieren versie van de brochure te ontvangen

nieuwsbrieven
O wens de nieuwsbrieven per mail te ontvangen (vanaf oktober) (voorkeur)
O wens een papieren versie van de nieuwsbrief

klasbrieven
O wens de klasbrieven per mail te ontvangen (vanaf oktober) (voorkeur)
O wens een papieren versie van de klasbrief

mailadres
………………………………………………………………………………………………..

Datum

Handtekening

Naam ………………………………………..

groep ……..

VRIJE BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM
OUDE DIESTSESTRAAT 4
3473 WAANRODE
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Formulier ter goedkeuring van
het opvoedingsproject, het schoolreglement en de engagementsverklaring
De ouders van ………………………………………………………………………………………………… verklaren hierbij dat ze het
opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het
opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van de Vrije Basisschool De Zonnebloem
Waanrode van 1 september 2017 en tekent hierbij voor instemming en akkoord. De ouders bevestigen op eer
dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Te Waanrode, de ………………………................................
Handtekening van beide ouder(s),
Dit deel is voor u

---------------------------------------------------------------------------VRIJE BASISSCHOOL
DE ZONNEBLOEM
OUDE DIESTSESTRAAT 4
3473 WAANRODE
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Formulier ter goedkeuring van
het opvoedingsproject, het schoolreglement en de engagementsverklaring
De ouders van ………………………………………………………………………………………………… verklaren hierbij dat ze het
opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het
opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van de Vrije Basisschool De Zonnebloem
Waanrode van 1 september 2017 en tekent hierbij voor instemming en akkoord. De ouders bevestigen op eer
dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Te Waanrode, de ………………………................................
Handtekening van beide ouder(s),
Dit deel moet terug aan de school bezorgd worden.

