
 

 
 

 
Aanmeldingsformulier Zomerschool 2019 

De ondergetekende ouder meldt de onderstaande leerling aan voor de Zomerschool 2019 en 
verklaart samen met het kind, dat de leerling de bijeenkomsten gedurende de hele afgesproken 
periode (5 augustus tot en met 22 augustus 2019) blijft volgen. 
Als we aan het maximum aantal leerlingen voldoen, wordt uw kind op de reservelijst geplaatst. 
Probeer dus zo snel mogelijk in te schrijven! 
Let op: Inleverdatum uiterlijk 15 juli 2019 via Michel@skcnet.nl of via de leerkracht 
 
Achternaam :………………………………………………………….. 

Voornaam :………………………………………………………….. 

Geboortedatum :………………………………………………………….. 

Adres :………………………………………………………….. 

Postcode :………………………………………………………….. 

Woonplaats :………………………………………………………….. 

Telefoon (huis & gsm)  :………………………………………………………….. 

E-mail :……………………………………………………….. 

School :………………………………………………………….. 

Groep :…… Leerkracht:.……………………………………….. 

Locatie :1. Huis van de Wijk de Banne / 2. de Kinderboom /  
                       3. Huis van de Wijk Waterlandplein 

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaan de ouders en de leerling akkoord met de volgende 
afspraken: 

1. De ouder geeft toestemming dat de leerling deelneemt aan alle uitstapjes die er in het kader van de 
Zomerschool worden gemaakt.  

2. Bij verhindering of anderszins bezwaar meldt de ouder hiervoor zijn of haar kind schriftelijk of 
telefonisch af bij SKC op 0611723692 of emailadres: Michel@skcnet.nl. 

3. De ouder levert een borg in van 15 euro voor deze drie weken en krijgt deze terug als de leerling heeft 
voldaan aan de aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. 

4. Bij uitstapjes levert de ouder een eigen bijdrage door die dag een opgeladen OV chipkaart aan zijn of 
haar kind mee te geven. 

5. De ouder is verantwoordelijk voor het meegeven van een gezonde lunch of snack voor tijdens de 
pauzes of een uitstapje van de Zomerschool. Gezond houdt in: fruit, granen, zuivel, weinig suikers en 
vetten.  

6. De ouder betrekt zich bij de voortgang van zijn of haar kind bij de Zomerschool door naar beste 
kunnen aanwezig te zijn op informatiebijeenkomsten / afsluitingsactiviteit. 

7. De ouder stemt toe dat de leerling mag deelnemen aan periodieke (anonieme) enquêtes van SKC. 
8. De ouder stemt toe dat de leerling gefilmd mag worden voor interne doeleinden van SKC. 

 
Amsterdam : ……/……./2019 
Naam ouder :…………………………………………………………… 
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Handtekening ouder :…………………………………………………………… 
Handtekening leerling :……………………………………………………………. 

 


