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Geurtsen Onderwijs Consultancy 

Inschrijfformulier verrijkingsklas 2022/2023 

Persoonlijke  gegevens 

Roepnaam:         jongen / meisje 

Achternaam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer thuis: 

Telefoonnummer mobiel:      van: 

Noodnummer:       van: 

Allergieën / ziektes / o.i.d. 

 

School 

Naam school: 

 

Zit schooljaar 2022-2023 in groep: 

Naam leerkracht(en) en e-mailadres: 

 

Welke groepen heeft uw kind tot op heden doorlopen? Is er sprake (geweest) van doublure of 
versnelling?  

 

Krijgt uw kind begeleiding binnen de school? Ja, namelijk: 
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Heeft er een intelligentieonderzoek plaatsgevonden bij uw kind? 

o Ja , door:                                                         (naam onderzoeker / instelling).  
 
Graag een kopie van het onderzoek meezenden. 
 

o Nee 

Graag een persoonlijke motivatie voor deelname aan de verrijkingsgroep. In het geval er geen 
onderzoek heeft plaatsgevonden is de motivatie van zowel de ouders als van school van 
belang voor plaatsing. 

 

Krijgt uw kind buiten school extra begeleiding ?  Zo ja, kunt u aangeven welke begeleiding er wordt 
gegeven en door wie: 

 

 

Zijn er bijzonderheden te vermelden over (de ontwikkeling van) uw kind die van belang zijn? 

 

 

 

Mogen uw adresgegevens en telefoonnummer verspreid worden onder de andere deelnemende 
leerlingen uit de verrijkingsgroep?    

o Ja 
o Nee  

 

Heeft u er bezwaar tegen als er foto’s van uw kind in het jaarlijkse rapportverslag van uw kind 
worden verwerkt?  

o Nee  
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Heeft u nog vragen of opmerkingen met betrekking tot deelname aan de verrijkingsklas? 

    

 

Inschrijving geldt voor het gehele schooljaar. Met de ouders van nieuwe leerlingen wordt 
na 6 weken een afspraak gemaakt om de start te evalueren en om te bespreken of 
continuering wenselijk is. 

Ouders dienen zelf zorg te dragen voor vervoer van en naar de verrijkingsklas en zij zijn 
verantwoordelijk voor de verzekering van de leerling gedurende de reis en gedurende de 
activiteiten in de verrijkingsklas. 

De kosten voor de verrijkingsklas bedragen € 57,00 per dagdeel. Ouders ontvangen twee 
maal per jaar een factuur; bij aanvang van het nieuwe schooljaar en ongeveer halverwege 
het schooljaar. 
 
Naam vader: 

 

Naam moeder: 

 

e-mailadres contactpersoon: 

 

Datum :  

 

Handtekening ouder / verzorger: 

 

NB. De school dient ook een inschrijfformulier in te vullen waarin zij toestemming verleent voor 
deelname aan de verrijkingsgroep. Dit formulier kunt u downloaden op 
www.verrijkingsklasbussum.nl 
 
Beide inschrijvingen kunt u met de benodigde bijlagen¹  sturen naar onderstaand adres. 
 
 
¹   Kopie intelligentieonderzoek en eventueel aanvullende onderzoeksverslagen. 

 Indien er geen onderzoek heeft plaatsgevonden is een motiverende brief vereist. 


