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Beste ouder(s)

Bijgevoegd de inschrijvingsformulieren

Gelieve deze documenten zo volledig mogelijk in te vullen en zo snel mogelijk aan de
leerkracht terug te bezorgen.

Op vraag van het ministerie van onderwijs dient bij de inschrijving een officieel document te
worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de venarantschap aantoont,

Dergelijk document kan zijn: D de identiteitskaaft van het kind/ Digitale Kids-ID.
(kan op het secretariaat worden ingelezen)

F kopie van de ISl+kaart van de mutualiteit
D een kopie uit het trouwboekje
D een uittreksel uit de geboorteakte
D een officieel formulier samenstelling van het gezin

We informeren jullie over het reilen en zeilen in school, de klas,.... via het ouderplatform van
ons schoolprogramma Broekx. Voeg zeker het mailadres vbsmw@broekxmail.be aan je
contacten toe.
Het is dan ook van belang dat u op de inschrijvingsfiche het juiste mailadres invult waarop
wij u kunnen bereiken.

Gelieve dit document eveneens zo snel mogelijk aan de leerkracht te bezorgen, Een kopie
kan in de school gemaakt worden, De inschrijving van uw kind(eren) is pas officieel vanaf
het moment dat zowel de correct ingevulde inschrijvingsformulieren als een kopie van één
van bovenstaande documenten in ons bezit zijn.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, twijfel dan niet om u tot de leerkracht te richten.

Met vriendelijke groet

Bruninx Ilse
Directeur





Gesubsidieerde Vrle
Basisschool
Wrnstraat 2, 3770 RiEMST vestigingspiaats ffi

INSCHRUVINGSFORM ULIER

Stamnummer:

ALGEMENE GEGEVFNS.

Schoofaar.

GeslachlNaam

Voornamen. Roepnaam.

Geboortedatum

Rlksregisternr

Slraat

Geboorteplaats Nationalitert (land)

Rekeningnr

Huisnr Busnr

Pos[code Gemeente

Huisdokter Telefoonnr

Godsdrenst/Levensbesch..

Leeriingenvervoer: O te voet O met de frets O

FAM4LlALF GEGEVLNS..

Gezinsvorm: D Twee oudergezin ígehuwd of samenwonend)

tr Nieuw samenqesteld gezrn

D Een-ouderqezin

tr Co'ouderschap

Gezinshoofd: fl Natuurllke vader tr Natuurlqke moeder

Telefoon lhLris

MutUaliteil

lnschrrjvinqsnr. M utualiteit

met de wagen

tr Pleeggeztn

tr Adoplregezin

n Wonen in een instellinq

tr Partner vader tr Partner moeder

Voornaam

E-mail

Nationaliteil

Telefoon werk

lnfo werk.

Bus

tr Voogd

Natuud!1ke vader: Naam

GSM

D Andere

GeboorledatUm

Burgerl4ke staat.

Beroep

Diploma

Adres:

Straat

Poslcode

(enkel invullen indien het adres verschillend is van het domicilieadres van het krnd)

Nr

Gemeente Lanrl

Partner vader:
Ícnkel rndren
dc natu!rllkc mocc,cr n('l trr het
clcln aarnwelrq is)

Naam. Voornaam.

G5M E-mail:

Diploma

Beroep

Nationalitelt

Telefoon werk:

Burgerlgke staat.Geboortedatum



Natuurlykemoeder: Naam

GSM

Voornaam

E-marl

Geboortedatum:

Burgerllke staat:

Nationaliteit:

Beroep.

Diploma

Telefoon werk

lnfo werk

Adres

Straat.

(enkel invullen indien het adres verschillend is van het domicilieadres van het kind)

Nr

Gemeente Land

Bus

Postcode

Partner moeder
Ícnkcl Indrcr)
dc natuurlrjkc vdder nlcl In het
qelrn danwe/rq rs)

Aantal kinderen

Ande,re knderen.'

Naam

GSM

Drploma

Beroep:

Voornaam.

E-mail.

Nationaliteit

Telefoon werk

Zus of brroer op school tr iA

Geboortedat.:

Gehoorl'eriat"

Geboortedat:

Geboortedat.:

NEEN

Geslacht:

Ge\lachtl

Geslacht

Geslacht.

Gesubs. Vr!'e Basisschool
Bampstraat B/ Grotestraat 64 (ll
3770ValMeer

Naam Voornaam:

lrhom \uoornaam.

Naam - Voornaam.

Naam Voornaam.

VERKUR|NG..

Ondergetekende , vader, moeder, voogd ( lJ - verklaart hierb, datzun/haar ( l) kind alleen in de

O Gesubs. Vrle Basisschool
Wljnstraat 2
3770 Membruggen

Gesubs. Vrlje Basisschool
Montenaekenweg 4

3770 Vroenhoven

o o

is ingeschreven met ingangvan Klas

De inschrqvende ouder/ voogd (l) verklaart t.o.v. de school in toepassingvan de artikels 374 BW. en 375 B.W. te

handelen met instemming van de ander ouder.

Naam en voornaam

Handtekening:

Datum:

ln te vullen door de school:

Geboortedatum qestaafd met kopie van. (21

{ l) Doorhalen wat niet van toepassing is.

l2-l Geraadpleegd en gekopieerd document. in te vullen door de school

"De wet verwerklng persoonsgegevens van 0B-12 1992 en de wet GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 22-05-20l|8 js van toepassjng

op de verwerkin q van deze qegevens. De school velwerkt deze gegevens voor het aanleggen van een leerlrngenbestand; het regrstreren van uitslagen en
deliberatreresultaten; het berekenen, factureren en innen van verschuldigde bedragen; het opvolgen van oudleerltngen. het begeleiden van leerlingen in hun
totale ontwkkeling en bt psychische problemen alsmede bU hun studiekeuze. Deze gegevens worden nret gebruikt voor commercrêle doeleinden. U heeft het
recht zich tot de school te wenden om de gegevens in te zjen en zo nodig te verbleteren. "



Vragenlijst over de achtergrond
van uw kind

Ministerie van Onderwijs en Vorming

naam school:
straat en nummer:
postnunxmer en gemeente :

AGODr-01-070718

Gesubsidieerde Vriie Basisschool
Wiinsfraaf 2
3770 RIEMST

Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en gezin waann zij leven. Omdat wij de leerlingen van
het Vlaamse onderwijs beter willen leren kennen, zouden wij u graag een aantal vragen stellen. Het beantwoorden daarvan
vergt slechts een paar minuten van uw tijd, maar helpt ons en de scholen het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren.

Wie vult dit formulier in?
We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind waarover de
vragen gaan, het formulier invult.

Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier aan de school waar het kind ingeschreven is.

1. Vul de gegevens van het kind in.
voor- en familienaam

klas

2. Krais aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermel.de personen.
U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen.

Het kínd spreekt met de moglgmeestal
tr Nederlands

tr Frans

tr een andere taal

tr Ik kan híerop niet antvvoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind ofoverleden is

Het kind spreekt met de rylgmeestal
tr Nederlands

tr Frans

tr een andere taal

tr Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of overleden is

Het kind spreekt met broers of zussen meestal

tr Nederlands

tr Frans

tr een andere taal

tr Ik kan hierop niet antvvoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen of geen broers of zussen
heeft

Het kind spreekt metry@lgmeestql
tr Nederlands

tr Frans

tr een andere taal

tr Ikweet het niet



3. Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrtft van de moeder van het kind aan.

lager onderwijs niet afgewerkt.

lager onderwijs afgewerkt.
Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking.

lager secundair onderwijs afgewerkt.
Dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of
buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of 83) of een getuigschrift van het deeltiids

beroepssecundair onderwijs of van de leertiid (leercontract VIZO/Syntra).

hoger secundair onderwij s afgewerkt.
Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwiis ASO, TSO, KSO, BSO, A2, 82,

HSTL, of een díploma van de víerde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwiis komt hiervoor niet

in aanmerking.

hoger onderwij s afgewerkt.
Dit is een diplomavan een hogeschool ofvan eenuniversiteit, bijvoorbeeld A1, 81, gegradueerde,

Iicentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor.

4.VuI de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig op.eer daÍ alle gegevens op dit formulier naar'waarheid'ziin ingevuld.

datum (dag) (maand) (aar)

voor- en familienaam

handtekening

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB van I3 februari 2001,

hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De gegevens die u ons verstrekt, zullen

nooit worden gebruikt voor acties naar índíviduele leerlingen en vertrouweliik worden behandeld. Bovendien hebt u te

allen tíjde het recht om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruik van uw Segevens. Hiewoor neemt u

contact op met de school waar het kind is ingeschreven.

tr
tr

tr



FAXNUMMER

INSTELLINGSKENMERKEN
NAAM

STRAAT + NR.
POSTNUMMER + 6E1Y15E111'

TELEFOON

INST.NR. 0í5859 zag_s ,-s1j 1
i-ïÈl --t

:
:211

2
EMST

TOESTEMMING

Hil, zij die tekent, vader, moeder, voogd van- _ .,.- . ._

Geeft hierbij:

O toestemming om foto's van mijn zoon/dochter te plaatsen op de website van de school
Het betreft foto's in de klas- en schoolverband.

O geen toestemming om foto's van mijn zoon/dochter te plaatsen op de website

Geeft hierbij

Datum

O toestemming om enkele gegevens zoals adres, telefoon/GSM, geboortedatum mee te geven,
via een klaslijst, met andere kinderen van de klas (voor bv. verjaardagsfeestjes, vriendjes
uitnodigen, -...).

O geen toestemming voor het meegeven van enkele gegevens

Naam en voornaam

Handtekening: .,.





DEEL ll: LEERLINGENFICHE

Gegevens campus, school of vestigingsplaats Gegevens leerling

Naam: vzw K.O.D.V. Gesub. Vrije Basisschool
'de Amber'

Straat en nummer:
Grotestraat 64

Postnummer en gemeente:

3770 Val-Meer

I nschrijvi ng voor het ge boortejaa r I leeriaar
Geboorteiaar:

Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Anderstalige nieuwkomer: ja/nee
Verslae dat toesans geeft tot buitengewoon
onderwiis: ja/nee

lnschrijving voor het schooljaar
20 ........ - 20 ........

Voorrangskenmerken leerling
Broer-zus : ja/nee
Kind personeel: ja/nee

Leeriaar: KO - L1 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 *

* omcirkel

Datum en uur van inschrijving

Datum

Uur:

Status inschrijving

! Gerealiseerd

! Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde

! Niet-gerealiseerd

Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement

Handtekening ouder
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We voorzien opvang voor schoolgaande kinderen voor
en na de schooluren, tijdens zomervakanties en op
schoolvrije dagen.

Je kan in de gemeente Riemst terecht op verschillende
locaties:

Riemst, Kanne, Vroen hoven, Vl ijtin gen, Val-Meer,
Millen, Membruggen, Herderen en Bolder.

Samen met de ouders streven we naar een kwalitatieve
dienstverlening. We willen daarbij helpen in de
opvoeding van kinderen waarbij we je waarden, wensen
en verwachtingen respecteren.

1.
) t

vja
Riemst

H ee nrtL r vrrrzu orct
HUIS VAN HEÏ I(Iil9

", ': ..: ;. ' , ,. -);:. '::
Sint-Jansstraat 88, 3770 Riemst

Tongersesteenweg B, 377 0 Riemst
kinderopvang@riemst.be

tel, 01 2 44 03 70
gsm 047'1 41 03 09

Meer info kan je vinden op www.riemst.be

ï{t fi*l,t
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Elk kind woonachtig of schoolgaand in gemeente
Riemst is welkom ín onze buitenschoolse kinderopvang,
ongeacht nationaliteit, ras, geslacht, geloof of
schoolkeuze.

Om je kind zo vlot mogelijk ie laten instappen en
ie laten wennen aan de kinderopvang, vragen we
dat je voor de start van de kinderopvang naar een
infovergadering komt.

Deze inÍovergadering wordt elke dinsdag voor de
start van een schoolvakantie georganiseerd. Je bent
welkom in de lokalen van Ukke Puk in Het Huis van
het Kind. Hier informeren we je over de werking van
onze buitenschoolse kinderopvang en lichten we het
huishoudelijk reglement toe.

Schooldagen

Gezin met .1 kind in

de opvang
Gezin met meerdere
kinderen gellktldig
in de opvang

Voor- en naschools: €O,77 per
aangevangen halí
uur

25% korting

€ 2,87 voor minder
dan 3 uur

25% kortingWoensdagnamiddag

€ 4,30 tussen 3 en
6 uur

25% korting

Schoolvrije dagen oÍ vakantiedagen

Gezin met 1 kind in

de opvang
Gezin met meerdere
kinderen gelijktijdig
in de opvang

Volledige dag
(langer dan 6 uur)

€ 8,55 25o/o korling

Halve dag
(tussen3en6r-rur)

€ 4,30 25o/" korïing

Eenderde dag
(minder dan 3 uur)

€ 2,87 25%korling

* I t if,,o,,*t,u,, ,À ,êr,{fiw"1il
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Beste ouder(s)

Wij doen mee aan de inzameling van gebruikte batterijen en lege cartridges, net zoals
talrijke winkels (Delhaize, GB, gespecialiseerde winkels, enz...), containerparken, enz....

Onze school wordt voor haar inspanningen beloond.

Via een spaarsysteem kunnen wij gratis schoolmateriaal voor de leerlingen verkrijgen,

Wij zijn zovrij erop aan te dringen dat uw kinderen hun gebruíkte batterijen (vb. accu's van
GSM's, portable PC's, scheerapparaten, boormachines, radio's, camera's, speelgoed, enz...)
en gebruikte cartridges (van diverse printers) inleveren in onze school.

Op die manier dragen wij ook bij tot een betere bescherming van onze natuur!

Wij danken u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet

Eric Stassen
Directeur

N.B.:
Natuurlijk kan u bij het inleveren van uw gebruikte batterijen ook gebruik maken van de daartoe
bestemde inzamelzakjes

-
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Kinderopvang

Vestígingsplaats:
Maastríchtersteenweg 2 b, 377A Riemst

onze verurijzing
2A1902795

Hrenlrrr vEELztJDtct

uw venrijzing

Ouders van kinderen in de kinderopvang

datum
201 9-08-09

contactpercoon contactgegevens
tel.
Sigrid. Rubens@riemst. be

bijlage(n)

lndexering tarieven kinderopvang

Beste ouder(s),

Zoals vermeld in ons huishoudel4k reglement, kunnen de tarieven van de buitenschoolse kinderopvang
geÏndexeerd worden met de procentuele stijging van de index van het gezondheidsindexcijfei op ï
september.

Het gemeentebestuur kiest ervoor om na de indextoepassíng de minimumbedragen te blijven hanteren
voor de kinderopvang.

Onze tarieven worden vanaf 1 september 2019 aangepast als volgt:

Tarieven op schooldagen:

Maastrichtersteenweg2b,3TToRiemst.,. tel.+3zt:44o3oo,fax-921244o1o9 ., gemeentebestuur@riemst.be
www,riemst.be

Gewoon tarief > 1 kind
25% gewoon tarief

Sociaal tarief > 1 kind
25% sociaaltarief

Voor- en naschools
Per aangevangen
halfuur

€0,80 €0,60 €0,40 €0,30

WoensdagnamÍddag
<3u

€3,00 €2,25 €1,50 €1 1 3

Woensdagnamiddag
3u<6u

€4,50 €3,38 €2,25 €í,69

Gewoon tarief > 1 kind
25% gewoon tarief

Sociaaltarief > 1 kind
257o sociaaltarief

<3u €3,00 c2,25 €1,50 €1,13
3u<6u €4,50 €3,39 €2,25 €1,69
>6u €8,93 €6,70 c4,47 €3,35
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Hebt u nog vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kan u terecht bij onze coórdinator Sigrid Rubens op
het nummer 0471-4103 09 of via mail sjigd.n{berts@rteÍnglbp

Hoogachtend
het college van burgemeester en schepenen

uido Vrijens
directeur

Pauly, bevoegd schepen

. - :,. " rl,:r'..

Maastrichtersteenweg 2 b, 377o Riemst * tel. +32 rz 44 o3 oo, fax +32 tz 4r[ o] op o gemeentebestuur@riemst.be
www.riemst,be


