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Beste ouder(s)

Bijgevoegd de insch r'ljvi ngsform ulieren.

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 vennrantschap aantoont.

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

) kopie van de lSl+kaart van de mutualiteit
D een kopie uit het trouwboekje
F een uíttreksel uit de geboofteakte
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@broelo<mail.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 mogelíjk 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 Vr4e
Basisschool
W4nstraat 2, 37 7 0 RIEMST vestigingsplaats. ?:-*

INSCHRUVINGSFORMULIER

Stamnummer

ALGEMENE GEGEVENS..

Schoolaar:

Naam

Voornamen.

Geslacht

Roepnaam

Geboortedatum

Rlksregisternr

Straat

Geboorteplaals Natronalrtert (land)

Rekeningn

Hursnr Busnr

Postcode.

Huisdokter

Godsdienst/Levensbesch.

Gemeenle Teleloon thuis.

Telefoonnr Mutualitert.

inschryvingsnr Mutualiteit

Leerlingenvervoer O te voet O rnet de fieK O

FAM|UALF GFGEVLNS.

Gezinsvorm. tr Twee oudergezin (gehuwd of samenwonend)

tr Nieuw samengestel d geztn

tr Fen-oudergezin

tr Co-ouderschap

Gezinshoofd: fl Natuurllke vader tr Natuurlgke moeder

tr Voogd tr Andere

Natuurll.l'ke vader: Naam

GSM

met de waqen

n Pleeggezin

tr Adoptregezin

tr Wonen in een instelling

tr Partner varler tr Parlner moeder

Voornaam

E-mail

Geboorledatum. Nationaiiteit

Burqerlrlke staat:

Beroep Telefoon werk

Diploma lnfo werk.

Adres: {enkel invuilen indien het adres verschiilend is van het dornicilieadres van het kind)

Straat Nr. Bus.

Postcode

Partner vader:
ícnkel Írdren
(Jc nat!Urlrlkc moc(]cr nrcl rn hci

qclrn aarnwclrq r\l

Gemeente Land

Naam

GSM

Diploma

Beroep

Voornaam.

E-mail

Nationaliteit

Telefoon werk

Burgerl4ke staal.Geboortedatum



Natuurll'ke moeder: Naam

GSM

Voornaam

E-mail

Geboortedatum. Nationaliteit

Burgeritrke staat

Beroep Telefoon werk

Drploma lnfo werk.

Adres: {enkel invullen indien het adres verschiilend is van het domicilieadres van her kind)

Straat. Nr..

Postcode Gemeente. Land

Bus

Partner moeder:
lenkcl Indrcrl

dc natuurl]Jkc vadcr nrct rn hct
qc/Ír ddnwe/rcl rs)

Aantal kinderen

Andere knderen.

Geboortedatum

Naam Voornaam

I'iaam - Voornaam.

Naam Voornaam.

Naam - Voornaam.

o

Voornaam.

E-mail.

Nationaliteit

Telefoon werk

Burqerl!ke staat

Zus of broer op school tr )A

Geboortedat.

Geboortedat.

Geboortedat

Geboortedat.

NFEN

Geslacht

C.ê<b.f'r'

Geslacht:

Geslacht:

Gesubs. Vrjje Basisschool
Bampstraat B/ Grotestraar.64 (ll
3770 Val-Meer

Naam

GSM

Diploma

Beroep.

VERKUR4NG..

Ondergetekende - vader, moeder. voogd ( l) - verklaart hierbl datzyn/haar ( l) kind alleen in de

O Gesubs. Vrle Basisschool
Wjjnstraat 2

37l0 Membruggen

Gesubs. Vr4e Basisschool
Montenaekenweg 4

3770 Vroenhoven

o

rs ingeschreven met ingangvan. Klas:

Deinschrlvendeouder/voogd |)verklaartt.o.v.deschoolintoepasstngvandeartikels3T4BW en375B.W.te
handelen met rnstemmrng van de ander ouder.

Naam en voornaam

Handtekeninq:

Datum

ln te vullen door de school:

Geboortedatum qestaafd met kopre van. (2)

{ ll Doorhalen wat niet van toepassing is.

l2l Geraadpleegd en gekopieerd document, in te vullen door de school.

"De wet verwerkinq persoonsgegevens van 0B l2 1992 en de wet GDPR (Algemene Verordenrng Gegevensbescherming) van 22 05 20lB is van toepassing

op de verwerkrn g van deze gegevens. De school verwerkt deze gegevens voor het aanleqgen van een leerljnqenbestandi het registreren van uitslagen en

deliberatieresultaten; het berekenen. factureren en innen van verschuldigde bedragen; het opvolgen van oud leerlingen; het begelerden van leerlingen in hun
totale ontwikkeling en b1 psychische problemen alsmede bU hun studiekeuze. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commercrele doeleinden [J heeft het
recht zich tot de school te wenden om de gegevens tn te zien en zo nodig te verbeteren. "



Vragenlijst over de achtergrond
Yan u\ry kind

Ministerie van Onderwijs en Vorming

naam school:
straat en nummer:
postnunxmer en gemeente

AGOD|-q1 -0707 18

Gesubsidieerde Vriie Basisschool

177íI prÍ.il,{sr

Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en gezin waarin 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

7. Val de gegevens van het kind in,
voor- en familienaam

klas

2. Kruis qan welke tnal het kind meestal spreekt met de vermelde personen.
U mag bij elke vraag maar ééntaal aankruisen.

Het kind spreekt met de moellgmeestal

tr Nederlands

tr Frans

tr een andere taal

tr Ik kan hierop niet antuvoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind ofoverleden is

Het kind spreekt met de g1@meestal

Nederlands

Frans

een andere taal

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 antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen of geen broers of zussen
heeft

Het kind spreekt met g!91!g meestal

tr Nederlands

tr Frans

tr een andere taal

tr Ikweet het niet

tr
tr
tr
tr



3. Kruis het hoogst behsalde onderwijsdiptoma of -getuigschrift van de mogler van het kind aan.

tr lager onderwijs niet afgewerkt.

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

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

b e ro ep s s e c undair onde rwij s of v an d e le e rt ij d ( le e rc ontract V IZO/Synt ra ).

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

HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt hienoor niet

ín aanmerking.

tr hogeronderwijsafgewerkt.
Dit is een díploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, Bl, gegradueerde,

licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelot.

4.Vul de onderstnande verklaring in.

Ik bevestig op.eer daÍ alle gegevens op dít formulier nqar'waarheid'ziin ingevald.

datum (dag) (maand) 0aar)

voor- en familienaam

handtekening

Hartelijk dank voor uw rnedewerking!

Het Vlaams Ministerie van Onderwíjs en Vonning respecteert uw privacy. In toepassing van het KB van l3 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 individuele leerlingen en vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien hebt u te

allen tíjde het recht om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruikvan uw gegevens. Hiervoor neemt u

contact op met de schoolwaar het kind is ingeschreven'



015859 211 2 7306 1INSTELLINGSKENMERKEN
NAAM

STR/MT + NR.
POSTNUMMER + GEMEENTE

TELEFOON

Hij, zij die tekent, vader, moeder, voogd

Geefi 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 hierb'lj: ,::-:"-;:::

O toestemming om enkele gegevens zoals adres, telefoonlGSM, 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.

Datum:

Naam en voornaam:

Handtekening:





DEEL ll: LEERLINGENFICHE

Gegevens campus, school of vestigingsplaats Gegevens leerling

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

Straat en nummer:
Wijnstraat 2

Postnummer en gemeente:

I nschrijving voor het geboortejaar/leerjaar
Geboorteiaar:

Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Anderstalige nieuwkomer: ja/nee
Verslag dat toegang geeft tot buitengewoon
onderwiis: ja/nee

3770 Membruggen

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

I Gerealiseerd

! Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde

n 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, Vlijtin 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.

ii.Riemst
HEERTUK vEFtzuDrc!

HUIS VAN HEï íINí}

', :: ..1. ; ,, . _,:;::.,.;

Sint-Jansstraat 8B, 3770 Riemst
Tongersesteenweg B, 3770 Fiemsi

kÍnderopvan g@riemst.be
tel. 012 44 03 70

gsm 0471 41 03 09

Meer info kan je vinden op www.riemst.be

ït ilm,*rt À
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Elk kind woonachtig of schoolgaand in gemeente
Riemst is welkom in onze buitenschoolse kinderopvang,
ongeacht nationaliteit, ras, geslacht, geloof of
schoolkeuze.

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

Deze infovergadering 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 geh1ktijdig

in de opvang

Voor- en naschools: €0,77 per
aangevangen half
UUT

25% korting

€ 2,87 voor minder
dan 3 uur

25% kortingWoensdagnamiddag

€ 4,30 tussen 3 en
6 uur

25% korling

Schoolvrije dagen of vakantiedagen

Gezin met 1 klnd in
de opvang

Gezin met meerdere
kinderen gelijktijdig
Ín de opvang

Volledige dag
(langer dan 6 uur)

€ 8,55 25%korling

Halve dag
(tussen3en6uur)

€ 4,30 2SYokorting

Eenderde dag
(mlnder dan 3 uur)

€.2,87 25o/o korïing

t*í* fr.n,,,,À ,,e1f,1fiv*.lfi
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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 w'rj gratis schoolmateriaal voor de leerlingen verkr'rjgen.

Wij zijn zovrii erop aan te dringen dat uw kinderen hun gebruikte 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 beschermíng 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

Vestigingsplaats:
Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst

onze venrvijzing
241902795

Hernlrtrc vEELztJDtc!

uw venrvijzing

Ouders van kinderen in de kinderopvang

datum
2019-08-09

E

*

contactpercoon contactgegevens
tel.

Sigrid. Rubens@riemst.be

bijlage(n)

lndexering tarieven kinderopvang

Beste ouder(s),

Zoals vermeld in ons huishoudelqk 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 indextoepassing de minimumbedragen te blijven hanteren
voor de kínderopvang.

Onze tarieven worden vanaf 1 september 201g aangepast als volgt:

Tarieven op schooldagen:

Maastrichtersteenweg2b,3TToRiemst..tel.+3ztz.44o3oo,Íax-F321244o3o9,gemeentebestuur@riemst.be
wwuriemst.be

Gewoon tarief > 1 kind
25% gewoon tarief

Sociaal tarief > 1 kind
25% socÍaaltarief

Voor- en naschools
Per aangevangen
halfuur

€0,80 €0,60 €0,40 €0,30

Woensdagnamiddag
<3u

€3,00 e2,25 €1,50 €1,13

Woensdagnamiddag
3u<6u

€4,50 €3,39 €2,25 €1,69

Gewoon tarief > 1 kind
25% gewoon tarief

Sociaaltarief > 1 kind
25% sociaaltarief

<3u €3,00 c2,25 €1,50 €1,13
3u<6u €4,50 €3,38 €2,25 €1,69
>6u €8,93 €6,70 c4,47 €3 35



a
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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 Eigrid.rubons@rlpÍng,bp

Hoogachtend
het college van burgemeester en schepenen

directeur

Pauly, bevoegd schepen

Vrijens

Maastrichtersteenweg2b,3TToRiemst*tel.+3zrz44o3oo,fax+3ztz4zlolo!*gemeentebestuur@riemst.be
wwwriemst.be


