Registratieformulier 2019-2020
Deel 1: Registratie
Gegevens leerling:
Achternaam gezin:

Voornaam (+ voorletters)

M/V

Geboortedatum
(DD/MM/JJ)

Gegevens verzorger 1 *

Geboorteplaats en -land

Nationaliteit

Paspoort:
NL, US of
anders

Gegevens verzorger 2*

* Indien uw kind op meer dan één adres verblijft, gelieve beide adressen en telefoonnummers vermelden en aangeven wat het hoofdadres is.

Naam

Naam

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Huisadres

Huisadres

Plaats en postcode

Plaats en postcode

Mobiele telefoon

Mobiele telefoon

E-mailadressen (waarop wij contact met u kunnen opnemen en informatie rondsturen m.b.t. de Oranjeschool)
E-mailadres verzorger 1:
E-mailadres verzorger 2:
*Optioneel: werkgever(s) ouder(s):
Zijn er juridische afspraken betreffende de verzorging van uw kind?

Uw vrijwilligersverplichting als ouder:
Actieve deelname van de ouders verbetert de kwaliteit van het onderwijs en verhoogt het enthousiasme van de
leerlingen. De school heeft hulp nodig met o.a. het afnemen van lees- en citotoetsen, de bibliotheek, speciale
evenementen en het bestuur. Voor elk ingeschreven kind, exclusief kinderen in de speelgroep, verwacht de
Oranjeschool dat een van de ouders/verzorgers zich minimaal drie keer per jaar inzet. Aan het begin van het nieuwe
schooljaar zal de Oranjeschool aangeven waar en wanneer er hulp nodig is. Er zijn ook mogelijkheden voor nietNederlandssprekende ouders.
Ik verklaar hierbij dat ik/wij per kind minimaal 3 keer meehelp(en) in het komende schooljaar.
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Financiële verplichting

By signing this registration form I commit to paying the full tuition for the 2019-2020 school year. Registration fees are
due upon registration, or they will be added to the first payment. An administrative fee of $20 will be charged for late
payments.
I will pay the tuition for the 2019-2020 school year as follows (please choose):
 Payment in full by September 1, 2019.
 Payment in three installments. Payments are due on the following dates: September 1, 2019, December 1, 2019
and March 1, 2020.
After the registration form and fee have been processed, your child(ren) will be formally registered for the 2019-2020
school year at Oranjeschool. The tuition invoice(s) will be sent by e-mail. You will receive the first invoice early August
2019.
In an effort to maintain the integrity of the mission and goals of the Oranjeschool students’ pictures or art work might be
used on our website, in our school guide or the Bericht van Oranje (Oranjeschool newsletter). Art work and pictures of
students will NEVER be used with student names.
I authorize the release of my child’s or childrens’ pictures (no names) to be used on the Oranjeschool website, in the
school guide, or in the “Bericht van Oranje.”
I authorize the release of a picture with my child or children as part of a group (no names) to be used on the
Oranjeschool website, in the school guide, or in the “Bericht van Oranje.”
I authorize the release of my child’s or childrens’ art work to be used on the Oranjeschool website, in the school guide,
or in the “Bericht van Oranje.”
 I hereby give consent to release artwork and/or pictures of my child or children on the school website, school
guide, and/or newsletter. Student names will NEVER be used.
*If you don’t wish to give consent, please request an OPT-OUT form at info@oranjeschool.org.

 Ik verklaar hierbij bovenstaande informatie naar eer en geweten te hebben ingevuld.
Handtekening ouder(s)
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Deel 2: In het geval van nood
Familiegegevens
Voornaam en achternaam kind(eren):

Verzorger 1:

Mobiel telefoonnummer

Verzorger 2:

Mobiel telefoonnummer

Zijn er juridische afspraken betreffende de verzorging van uw kind?

Medische informatie van uw kind
Heeft uw kind medische problemen zoals allergieën, astma, epilepsie e.d. of zijn er andere problemen zoals dyslexie,
stotteren of met het gehoor/gezichtsvermogen etc. waarvan de Oranjeschool op de hoogte zou moeten zijn?

In geval van nood proberen we eerst de ouders te bereiken, daarna de onderstaande noodpersonen.
Zij zijn tevens geautoriseerd om uw kind op te halen van school.
Naam:

Mobiele Telefoonnummer:

Noodcontact 1:

Noodcontact 2:

Huisarts:
Naam en telefoonnr.

Voorkeur ziekenhuis:

Consent for ill child to be taken to emergency room
I hereby give consent for my child(ren) :
when ill, to be taken to the nearest emergency center by the care facility staff when I cannot be contacted. I consent to
an ambulance being called to transport the child, if necessary.

Handtekening verzorger(s)

Naam in blokletters

Datum

1.
(Ik verklaar hierbij bovenstaande informatie naar eer en geweten te hebben ingevuld.)
2.

(Ik verklaar hierbij bovenstaande informatie naar eer en geweten te hebben ingevuld.)
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