
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broek op Langedijk, 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Hierbij doen we u een formulier toekomen i.v.m. de opgave van een nieuwe leerling voor IKC 

Het Mozaïek. 

Wilt u de toelichting op de achterzijde van deze brief ook goed doornemen? 

 

De wet verplicht ons, bij aanmelding van leerlingen, gegevens van de leerlingen en hun 

ouders op te nemen in de leerlingenadministratie van de school. 

Deze gegevens zijn noodzakelijk bij de verplichte leerlingentelling (elk jaar op 1 oktober) en 

deze telling is de basis voor het aantal leerkrachten van de school. 

 

U ontvangt tevens de schoolregels en het pestprotocol. Uw handtekening onder het 

inschrijvingsformulier houdt in dat u ook akkoord gaat met de op school geldende regels. 

 

U wordt vriendelijk verzocht het formulier aan beide zijden in te vullen. 

De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

 

Na inschrijving ontvangt u vanaf dat moment, of een half jaar voordat het kind op school 

komt, alle informatie die voor u van belang kan zijn. Het kind mag vanaf zijn/haar 4e 

verjaardag naar school. 

Een ouder kind komt naar school op de afgesproken datum. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Helene de Vries 

 

 

 

 



 

TOELICHTING: 

 

- reservenummer: bijvoorbeeld telefoonnummer van buren, oma, familie, door ons in geval 

van nood te bellen als de ouders niet te bereiken zijn (bijvoorbeeld in geval van ziekte). 

 

- onderwijs sinds: dit is bijna altijd vanaf de vierde verjaardag, soms volgde het kind eerder 

speciaal onderwijs. 

De peuteropvang hoeft daarbij niet vermeld te worden. 

 

- per wanneer in Nederland: geldt voor kinderen die in het buitenland geboren zijn. 

 

- datum inschrijving: wordt door ons ingevuld. 

 

- vorige school: alleen in te vullen als uw kind op een school zat voor hij/zij op IKC  

Het Mozaïek kwam. 

 

- relatie tot kind: vader, moeder, pleegouder, verzorger. 

 

 

Wilt u het bij de directie aangeven als: 

 

- U, in verband met de wet op de privacy, geen toestemming geeft om uw adres en 

telefoonnummer aan ouders/verzorgers van klasgenoten te geven. 

 

- U geen toestemming geeft voor het invullen van anonieme vragenlijsten door uw kind. 

Voor het verzamelen van onderzoekgegevens werken studenten van de PABO en andere 

opleidingen vaak met vragenlijsten voor de leerlingen. Dit kán een paar keer per jaar 

voorkomen. 

      Op een anonieme vragenlijst zal geen mogelijkheid zijn om een naam in te vullen. 

Kinderen behouden het recht om op ieder moment met de afname van de vragenlijst, 

zonder opgaaf van reden, te stoppen. Alle verzamelde gegevens tot dat punt zullen worden 

vernietigd. 

Ook u als ouder heeft het recht uw toestemming op ieder moment weer in te trekken, 

zonder opgaaf van reden. 

In de wekelijkse nieuwsbrief zal de afname van de enquête gemeld worden en ontvangt u 

daar verdere informatie over. 

 

Als uw kind bij ons op de peuteropvang of in een onderwijsgroep komt, wordt u 

gevraagd een koppeling met het ouderplatform Social Schools te maken. 

Wilt u daarin ook het onderdeel “toestemming beeldmateriaal” invullen? 

Gedurende de schoolperiode worden bij verschillende activiteiten foto’s van uw kind 

gemaakt. Deze kunnen alleen met uw toestemming gepubliceerd worden in de nieuwsbrief en 

op de website o.i.d.  

 

 

 

 

 
 



Inschrijfformulier        
IKC Het Mozaïek 

                                                                                                                                                       
Achternaam    

Roepnaam    

Voornamen    

BSN-nummer                                                          Kopie document bijvoegen !   

Geslacht    

Geb.datum    

Adres    

Postcode    

Woonplaats    

Land    

Telefoon  Mobiel: Geheim Ja/Nee³) 

Reservenummer    

Nationaliteit    

Geboorteplaats    

Geboorteland    

Kerk.gezindte    

Eerste schooldag    

In Nederland sinds    

Onderwijs sinds    

Komt in groep    

Komt van school (soort school, uit groep) 
 

Brinnr.²)  

Peuterspeelzaal    

Adres     

Postcode/plaats    

Naam verzorger 1  Naam verzorger 2  

Volledige 
voorna(a)m(e)n 

 Volledige 
voorna(a)m(e)n 

 

Relatie tot kind   Relatie tot kind  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Adres               ¹)  Adres                  ¹)  

Postcode         ¹)  Postcode             ¹)  

Woonplaats      ¹)  Woonplaats        ¹)  

Land                 ¹)  Land                   ¹)  

Telefoonnr.  Telefoonnr.  

Burg.staat  Burg.staat  

Ingeval gescheiden: co-ouderschap; Ja / Nee ³) Ingeval gescheiden: co-ouderschap; Ja / Nee ³) 

Aansprakelijk Ja / Nee   ³) Aansprakelijk Ja / Nee   ³) 

Geboorteland  Geboorteland  

Nationaliteit  Nationaliteit  

Beroep 
 

 Beroep  

Kerk. gezindte  Kerk.gezindte  

Telefoon werk  Telefoon werk  

e-mail    

Vluchtelingenstatus                      ³) Ja / Nee 

Eénoudergezin                             ³) Ja / Nee 

 
¹) alleen invullen indien afwijkend van adres leerling                       ²) indien bekend 
³) doorhalen wat niet van toepassing is 

 



 
 
Overige gegevens 
 
Huisarts      

Het kind is onder behandeling van een 
specialist 

      

Heeft uw kind een allergie (welke)   

Gebruikt uw kind medicijnen op school.  

Het kind heeft begeleiding van bv. 
   
     
   

0 ambulant begeleider 
0 logopedist 
0 fysiotherapeut 
0……………………………………………. 

Als uw kind ambulante begeleiding 
heeft: Vanuit welke school 

      

Het kind heeft onderzoek ondergaan 
m.b.t.   
     
   

0 Schoolrijpheid. 
0 Taal- en leesontwikkeling. 
0 Rekenontwikkeling. 
0 Algemene intelligentie. 

 
Opmerkingen:………………………………………………………………………………………………………

…………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
 
 

 

Voor 4 jarigen: Ondergetekende verklaart dat het kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaande 

aan de inschrijving niet eerder op een andere school ingeschreven is geweest 

 

Kopie document BSN-nummer bij inschrijving inleveren! 

 

 

Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO 

1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de 

leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 

2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de 

administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn 

inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 

 
 

Naam van ouder/verzorger/voogd (1) * Naam van ouder/verzorger/voogd (2) * 

Datum: 
 

Datum: 

Handtekening: 
 

Handtekening: 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 



Christelijk Kindcentrum Het Mozaïek 
 

 

 
Museumweg 1         

1721 BW Broek op Langedijk 

telefoon: (0226) 342322 

 

 

 

 

 

 
                            OVEREENKOMST BIJDRAGE SCHOOLACTIVITEITEN 

 

Ondergetekenden, 

 

1. Het bestuur, Stichting Tabijn te Heemskerk van Christelijk Kindcentrum Het Mozaïek, als 

rechtspersoon inner van de bijdrage schoolactiviteiten, vertegenwoordigd door mevrouw  

W.G. de Vries, directeur, verder te noemen: ‘de school’ en 

2. De heer/mevrouw …………………………………, zijnde de wettelijke vertegenwoordiger van 

…………………………………………,wonende……..………………………………….., 

te………..………………………………………………………………….. verder te noemen: ‘de 

wettelijk vertegenwoordiger’ 

 

In aanmerking nemende: 

- dat de wettelijk vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke 

inschrijving de school heeft aanvaard; 

- dat de school naast het verzorgen van het reguliere onderwijs zich tevens sterk maakt voor een 

verdieping van het onderwijs door middel van diverse activiteiten, welke ten doel hebben de 

maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen; 

- dat voor genoemde activiteiten volgens artikel 40 lid 1 Wet op het Primair Onderwijs (WPO) 

een overeenkomst voor een bijdrage voor schoolactiviteiten gesloten kan worden; 

- dat deze bijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan, 

doch wanneer deze overeenkomst is ondertekend er wel een verplichting tot betaling van de 

overeengekomen bijdrage door de wettelijke vertegenwoordiger bestaat; 

- dat het de wettelijke vertegenwoordiger bovendien vrij staat de overeenkomst slechts voor een 

gedeelte van de door de school aangeboden diensten en activiteiten aan te gaan; 

- dat de wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere 

onderwijs tevens deel neemt aan de hierna genoemde, door de school verzorgde activiteiten, 

en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen; 

- dat de wettelijk vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst eveneens 

gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen; 

 

Verklaren te zijn overeengekomen: 

1. De wettelijk vertegenwoordiger wenst de leerling gebruik te laten maken van c.q. deel te laten 

nemen aan de volgende diensten of activiteiten, van welke diensten of activiteiten een uitgebreide 

beschrijving is opgenomen in de schoolgids. 

 



Dienst/activiteit: 

- Schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7  

- Sint Maartenfeest - groep 1 t/m 4 

- Sint Nicolaasfeest – organisatie, traktatie, cadeautjes groep 1 t/m 4 

- Kerstfeest – bomen, versiering, traktatie, viering 

- Sportdag – groep 5 t/m 8 Sportdag Langedijk, groep 1 t/m 4 ‘kleine’ sportdag 

- Expressie – materialen rond vader- en moederdag 

- Koningsdag – optocht kleutergroepen 

- Buitenschoolse activiteiten – inschrijven van de kinderen voor deelname aan schaats-

wedstrijden/schaaktoernooien/hand- en voetbalwedstrijden 

- Afscheid groep 8 – feestelijke avond/musicalopvoering 

- Kleuters: herfstwandeling 

- Deelname aan excursies 

- Bedankjes na het geven van gastlessen 

 

N.B. Het schoolkamp van groep 8 wordt niet van de bijdrage betaald. Hiervoor wordt een apart 

bedrag  in rekening gebracht. 

 

2. De wettelijk vertegenwoordiger betaalt het hiervoor vermelde totaalbedrag uiterlijk binnen 14 

dagen na ontvangst van de brief met het betalingsverzoek. 

 

3. De bijdrage bedraagt € 65,- per leerling per jaar 

 

4.  De school kan onder specifieke omstandigheden de verschuldigde bijdrage op verzoek van de 

wettelijk vertegenwoordiger geheel dan wel gedeeltelijk kwijtschelden. Daartoe dient de wettelijke 

vertegenwoordiger in de eerste drie weken van het schooljaar contact met de school op te nemen. 

 

5. Deze overeenkomst wordt na ieder schooljaar met stilzwijgende toestemming verlengd zolang het 

kind/de kinderen leerling van IKC Het Mozaïek is/zijn. 

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Broek op Langedijk d.d. ………… 

  

 

 

 

   …………………………………….., wettelijke vertegenwoordiger 

 

 

   …………………………………….., school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        GEDRAGSPROTOCOL 
 

voor de leerlingen van IKC Het Mozaïek 
 
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen zich bij ons op school veilig en geborgen 
voelen. Daarom werken we onder andere met de positieve omgangsregels, de 
groepsregels en de ‘stop-is-stop’ methode.  
 
Positieve omgangsregels: 
In alle groepen zijn de positieve omgangsregels zichtbaar opgehangen. Aan het begin 
van elk schooljaar bespreken we deze regels. Alle kinderen en leerkrachten 
ondertekenen de regels. Ze zetten hun naam/handtekening op papier, rondom de 
afbeelding van het lieveheersbeestje (het symbool van de organisatie tegen zinloos 
geweld). De regels komen regelmatig terug in (kring)gesprekken.  
 
 
 
De positieve omgangsregels zijn (zie ook bijlage): 
Voor groep 1 t/m 3: 
 1: Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vriendjes zijn 
 2: Ik houd mijn mond als er niets aardigs uit komt 
 3: Als iemand zegt STOP dan houd je op! 
 4: Heeft je vriendje soms verdriet, help hem dan als je het ziet 
 5: Zeg geen NEE maar: speel je ook met ons mee 
Voor groep 4 t/m 8: 
 1: We zijn aardig voor elkaar 
 2: We laten anderen meespelen 
 3: We luisteren goed naar elkaar 
 4: We helpen elkaar 
 5: Anders zijn is oké! 
 6: Stop is stop! 
 7: we proberen een ruzie uit te praten 
 8: Komen we er samen niet uit? Dan gaan we naar de meester of juf. 
 
In het gedragsprotocol hebben we regels vastgelegd die gelden in alle groepen. 
 
‘Stop-is-stop’ 
Deze methode wordt vanaf de kleutergroepen aangeboden. 
Zowel een kind als een leerkracht kan met de stopmethode duidelijk de grens aangeven: 
tot hier en niet verder! Het geeft niet of je sterk, zwak of stoer bent….STOP=STOP! 
1. Als je “door de STOP heen gaat”  krijg je de opdracht het met elkaar uit te praten. Als 

dit niet lukt vraag je hulp van de leerkracht. 
2. Als je toch doorgaat met pesten, brutaal zijn en/of je gebruikt fysiek geweld, dan heb 

je een probleem: je wordt naar binnen gestuurd (je mist je pauze), je wordt buiten de 
klas geplaatst of je krijgt bijvoorbeeld een opruimtaak. Een gesprek met de 
leerkracht of de directeur over je gedrag vindt dan na schooltijd plaats: we spreken 
af hoe het verder moet gaan, een nieuwe kans…. 

3. Bij herhaald negatief gedrag wordt contact opgenomen met de ouders en er volgt een 
gesprek met ouders en kind. 



 
De leerkrachten hanteren de volgende afspraken: 
1. We vragen bij elke plaag/pestmelding of het kind de STOP = STOP regel heeft 

gebruikt en gaan met het kind na of het pesten of plagen is. 
2. We bespreken regelmatig met de kinderen wat het verschil is tussen plagen en 

pesten. 
3. De leerkrachten stellen zich actief op op het schoolplein. Een kind kan de eigen 

leerkracht of de dienstdoende pleinwacht aanspreken als er iets misgaat. De 
leerkracht zal dan reageren als bij punt 1.  

4. Als iets is uitgepraat, komen we er niet meer op terug. En het is belangrijk dat een 
‘sorry’ ook echt gemeend is! 

5. Wordt plagen pesten, dan willen we graag een melding van het kind/en of de ouder 
bij de leerkracht, eventueel bij de directie. 

 
 
We willen op deze manier de kinderen vaardigheden aanleren om zelf problemen aan te 
pakken, daarbij kijkend naar het positieve en dat ook benoemen. We vinden het prettig 
als u contact met ons opneemt als: 
……… u merkt/hoort dat uw kind wordt gepest, 
……… uw kind vindt dat hij/zij onrechtvaardig is behandeld, 
……… uw kind veroordelend/minachtend spreekt over klasgenoten en/of leerkrachten. 
Komt u dan alstublieft praten, want een veilige school is de basis voor een goede school! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

We zijn aardig 

voor elkaar 

 

 

 

2 

 

We laten anderen 

meespelen 

 

 

3 

 

We luisteren goed 

naar elkaar 

 

 

 

4 

 

We helpen elkaar 

 

 

5 

 

Anders zijn is oké!! 

stop 



 

 

6 

 

Stop is stop! 

 

 

7 

 

We proberen een 

ruzie uit te praten 
 

 

 

8 

 

Komen we er 

samen niet uit? 

Dan gaan we naar 

de meester of juf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regels die gelden in alle groepen: 

 

 

1. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden. 

2. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we 

niet goed.      

3. Doe niets bij een ander kind wat je zelf ook niet prettig zou vinden. 

4. Kom niet aan een ander kind als de ander dat niet wil. 

5. Je blijft van de spullen van een ander af. 

6. Je beoordeelt niemand op het uiterlijk, je wilt zelf ook niet zo beoordeeld 

worden. 

7. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om te 

pesten is beslist niet toegestaan. 

8. Als je kwaad bent, ga je niet slaan, schoppen, krabben…je komt niet aan een 

ander. Probeer eerst samen te praten. Ga anders naar de juf of meester. 

9. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen 

we ook weer vergeven en vergeten. 

10.Vertel aan de juf of meester als er iets gebeurt wat je niet prettig of gevaarlijk    

      vindt. (Dit is geen klikken) 

11.Vertel aan de juf of meester wanneer je zelf of iemand anders wordt gepest. 

12.Word je gepest, praat er thuis ook over. Je moet het niet geheim houden. 

13.Blijft de pester doorgaan, dan vertel je het wéér aan de meester of juf.  

     Kinderen die pesten, zitten zelf in de nesten! 

14.Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn    

     welkom op onze school. 

 

Deze regels gelden op school en daarbuiten! 

 
 

 



Groep 1 t/m 3 

 

 

 

    Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we  

    weer vriendjes zijn 

 

 

 

 

 

  

Ik houd mijn mond als er niets aardigs uitkomt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Als iemand zegt STOP dan houd je op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft je vriendje soms verdriet, help hem dan als  je het ziet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeg geen  NEE maar: speel je ook met ons mee 

 


