
Inschrijfformulier Vivanto 
Datum inschrijving: 

Motivatie om deel te nemen aan Vivanto:

Gegevens leerling
Volledige voornamen  :   

Roepnaam   :   

Voorletters   :    

Achternaam   :    

Adres    :    

Postcode en plaats  :    

Telefoon thuis  :    

Mobiel nummer  :    

Geboortedatum  :    

Geboorteplaats  :    

BSN    :    



Inschrijfformulier Vivanto 
Gegevens ouders/verzorgers
Overdag te bereiken op 

Naam ouder/verzorger 1  :     

Telefoon   :    

Mobiel nummer  :    

E-mailadres   :   

Beroep/achtergrond  :   

Naam ouder/verzorger 2  :    

Telefoon   :    

Mobiel nummer  :    

E-mailadres   :    

Beroep/achtergrond  :    

Indien één van de ouders/verzorgers niet op hetzelfde adres woont

Naam    :    

Adres    :    

Postcode en woonplaats :   

Telefoon   :   

Adres huisarts
Naam    :   

Adres    :   

Postcode en woonplaats :   

Telefoon   :   

Medische gegevens
Gebruikt medicijnen  :   

Allergieën   :   

Dieet    :   



Inschrijfformulier Vivanto 
Huidige/vorige school
Naam    :   

Adres    :   

Postcode en woonplaats :   

Telefoon   :   

E-mail    :   

Heeft uw kind op de andere school leer- of gedragsmoeilijkheden gehad?
  Nee

  Ja, namelijk  :   

  Mijn kind is niet eerder ingeschreven geweest

  Mijn kind is vrijgesteld van de leerplicht. Wij wensen:

      

Wil je graag nog bijzonderheden kwijt over je kind / opvoeding dan kan dat hier:

 

  2 dagen per week €250 per maand, voor   maandag   dinsdag   donderdag
  3 dagen per week €350 per maand



Inschrijfformulier Vivanto 
Statements

  Ik ben / wij zijn  bereid de volgende kosten te betalen:
• ouderbijdrage van €350 per kind per maand, €250 per kind per maand voor 2 dagen per week.
• leerlingvolgsysteem eenmalig €150 per kind
• lunchkosten à €3 per kind per dag
• excursiekosten (in overleg)
• onvoorziene kosten (in overleg)

  Ik ben / wij zijn bereid om als ouder(s) te participeren in de school zij het als ondersteuning van de 
leerkracht of in een andere vorm op de achtegrond. 

Ik kan / wij kunnen helpen met:
  schoonmaken      rijden excursies
  onderhoud tuin      social media beheren
  onderhoud gebouw     financiën beheren
  technische ondersteuning    ICT’er
  contact buurt en buurtvereniging   boekhouding verzorgen  

  een dagdeel in de klas, als je ideeën hebt wat je in de klas kan doen, schrijf ze hier :   

  anders, namelijk   :   

Handtekening 
      

   Ouder/verzorger 1:                 Ouder/verzorger 2:
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