Het Koraal
Particuliere school voor onderwijs op maat
i.s.m. Stichting Ieder kind een Talent
Kaya Mississippi #3
Kralendijk, Bonaire CN
+599 7864977
hetkoraalbonaire@gmail.com
www.hetkoraalbonaire.com

Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u van ons het inschrijfformulier.
Het Koraal is een particuliere school voor bijzonder onderwijs, d.w.z. dat de school
bestuurd wordt door een schoolbestuur. Het Koraal op Bonaire verzorgt onderwijs
op maat aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
Voor een optimale begeleiding van uw kind, alsmede voor onze verplichte
administratie, hebben wij bij aanname van nieuwe leerlingen enkele gegevens
nodig. Zonder deze gegevens is plaatsing niet mogelijk.
Daarnaast betekent een inschrijving op onze school ook de start van een
samenwerking in het belang van uw kind. Deze relatie is gebaseerd op vertrouwen.
Hierin vinden wij het belangrijk dat wij als school, maar ook u als ouders/verzorgers,
alle informatie in het belang van uw kind, met elkaar uitwisselen.
De door u verstrekte gegevens zullen door de school als strikt vertrouwelijk worden
behandeld. Dit betekent dat de school de gegevens niet aan anderen zal
doorgeven. Alleen de rijksinspecteur (onderwijsinspectie) van het basisonderwijs
heeft uit hoofde van zijn functie inzage in deze gegevens.
Indien u vragen heeft bij het invullen van dit formulier dan kunt u vanzelfsprekend bij
ons terecht.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Team van Het Koraal
Vera Dohmen

Inschrijfformulier
Persoonlijke gegevens leerling(e)
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Woonplaats/wijk:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats/
geboorteland:
Nationaliteit:
Gezinssamenstelling:
Naam vorige school:
Huidige groep:
Huisarts:
Adres huisarts:
Telefoon huisarts:

Gegevens moeder/ verzorger 1
Naam:
Adres:
Telefoon:
Email:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:
Beroep:
Opleiding:

Gegevens vader/ verzorger 2
Naam:
Adres:
Telefoon:
Email:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:

Beroep:
Opleiding:

Overige gegevens
Heeft uw kind wel eens gedoubleerd? ja / nee

Zo ja, groep:

Is er sprake (geweest) van schoolverzuim?

Zo ja, wat is de reden?

ja / nee

Is de leerling gediagnosticeerd voor een

Zo ja, welke en wie of welke instantie

leerbeperking; zoals ASS, ADHD, dyslexie,

heeft de diagnose gesteld?

dyscalculie, o.i.d.? ja / nee

Krijgt de leerling momenteel ondersteuning of

Zo ja, welke ondersteuning of

begeleiding door een psycholoog, logopedist of

begeleiding ontvangt de leerling

andere behandelaar buiten de school? ja / nee

momenteel?

Bijzondere en/of belangrijke medische
gegevens:

Middels dit inschrijfformulier wordt de leerling definitief ingeschreven bij Het
Koraal, de particuliere school voor onderwijs op maat.
Ouders/verzorger(s) en de school komen hiermee met elkaar een aantal zaken
overeen;
Wat mag u van Het Koraal verwachten?
• Het Koraal zal de vorige school vragen om een onderwijskundig rapport met
daarin o.a. de toets-gegevens e.d. Scholen wisselen met een onderwijskundig
rapport gegevens aan elkaar uit. Dit doen we om het onderwijs op Het Koraal
goed af te kunnen stemmen op de behoeften van uw kind.
• Bij inschrijving zal een dossiermap van uw kind worden aangemaakt waarin
alle belangrijke gegevens bewaard zullen worden en waar ouders te allen
tijde inzage in kunnen hebben.
• U ontvangt bij deze inschrijving ook een schoolgids met belangrijke
aanvullende informatie. De schoolgids wordt gezien als een verlengstuk van
dit inschrijfformulier waarin nog specifieker staat beschreven wat u van ons en
wij van u mogen verwachten. De schoolgids is hiermee een onderdeel van
deze overeenkomst. Op school ligt verder, voor de meer
onderwijsinhoudelijke zaken zoals visie, missie en doelen, een schoolplan
klaar ter inzage.
• Het Koraal stemt het onderwijsaanbod af op de behoeften van het kind
afzonderlijk. Wanneer het kind extra ondersteuning nodig heeft op cognitief
en/of sociaal vlak zal daar de benodigde begeleiding voor worden ingezet en
daar een handelingsplan voor worden opgesteld.
• Binnen drie maanden nadat het kind is gestart op Het Koraal en er een goed
beeld is van wat het kind al kan en beheerst, wordt er een OPP,
ontwikkelingsperspectief, voor het kind opgesteld.
In het ontwikkelingsperspectief komt het niveau wat uiteindelijk van het kind
verwacht mag worden. Vanuit het ontwikkelingsperspectief worden de
verschillende doelstellingen bepaald. Het Koraal kijkt of het kind zich volgens
dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop
aan. Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de
talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benut. Het
ontwikkelingsperspectief geeft ouders inzicht in de doelen waaraan gewerkt
wordt.
• De school volgt de kinderen ook middels een leerlingvolgsysteem (IEP en
ParnasSys) waaraan toetsen zijn gekoppeld. Hiermee kan de ontwikkeling van
de leerling worden gevolgd.
• Twee maal per jaar ontvangt het kind een schoolrapport.

•
•

Het Koraal vindt oudercontact heel belangrijk en dat betekent dat u wordt
uitgenodigd voor een gesprek om de vorderingen van uw kind te bespreken.
Elk jaar in mei wordt bekeken of uw kind ook in het nieuwe schooljaar in
kleinere groepen onderwijs zal volgen bij Het Koraal. Mocht blijken dat het
kind terug zou kunnen naar een reguliere bekostigde school zal Het Koraal
hierover in overleg gaan met de ouders. Wanneer er voor terugplaatsing
worden gekozen dan zal Het Koraal het kind en de ouders begeleiden bij het
terugplaatsen binnen de reguliere school. Dit alles gebeurt natuurlijk in goed
overleg en alleen wanneer er ook op de reguliere school een goede plek
voor hem/haar is.

Wat verwachten wij van u als ouders?
• Alle aanwezige en belangrijke gegevens zoals onder andere
diagnostische/psychologische onderzoeken t.a.v. de leerling, die van belang
zijn voor het onderwijs van uw kind, worden door u ter beschikking gesteld
aan de school. De school zal deze gegevens alleen intern gebruiken om het
onderwijs optimaal op de behoeften van uw kind af te stemmen. Er wordt
discreet en zorgvuldig met deze gegevens omgaan en niet zonder
toestemming van ouders aan derde door gegeven. We verwijzen hiervoor
nog expliciet naar de schoolgids.
• Ouders maken een kopie van het laatste rapport van de vorige school en
levert deze samen met het inschrijfformulier in bij Het Koraal.
• Het schoolgeld van Het Koraal bedraagt vanaf schooljaar 2020/2021, $350,00
incl. ABB per maand.
• Verder dient het schoolgeld steeds vooraf op de 1ste van de maand op de
rekening van Stichting Ieder kind een Talent te staan.
• Mocht het schoolgeld niet tijdig betaald zijn, wordt u hiervan op de hoogte
gebracht en dient u het verschuldigde bedrag alsnog per ommegaande te
voldoen. Bij het uitblijven van de betaling zal de school genoodzaakt zijn de
onderwijsovereenkomst (en dus het onderwijs aan uw kind) te beëindigen en
zal de leerplichtambtenaar op de hoogte worden gesteld van diens
verwijdering van de school.
• Het Koraal vraagt $350,00 incl. ABB inschrijfgeld. Als de leerling bij ons op
school de lessen volgt, wordt het inschrijfgeld omgezet in een borg. Gaat uw
kind de school tijdens het schooljaar verlaten, dan heeft u een
opzegtermijn van 2 maanden. Vertrekt u aan het einde van het schooljaar,
dan moet u vóór 1 mei afmelden. Houdt u zich aan het opzegtermijn, dan
wordt de borg verrekend met de laatste maand schoolgeld.
• De schooltijden zijn van 8 uur tot 12 uur. Het Koraal verwacht dat kinderen op
tijd aanwezig zijn. Bij ziekte e.d. dienen de ouders vóór 8 uur contact op te
nemen met de school. Verlof wordt maar bij hoge uitzondering gegeven, zie
de leerplichtwet. Daarvoor verwijzen we naar de schoolgids. Bij het
overtreden van de leerplichtwet brengen wij de leerplichtambtenaar daarvan
op de hoogte.

•

•

We verwachten van de ouders betrokkenheid bij het leerproces van hun kind.
Wanneer er een afspraak voor overleg staat gepland verwachten we dan ook
dat ouders (op tijd) zullen verschijnen. Immers alleen samen halen wij het
beste uit uw kind naar boven.
Ouders en leerlingen handelen naar de regels en afspraken van de school.
Deze staan vermeld in de schoolgids en/of het schoolplan.

Met dit inschrijfformulier bevestigen ouder(s)/verzorger(s) en de directeur van de school
dat het kind vanaf …………………… (datum) onderwijs zal volgen bij Het Koraal, de
particuliere school voor onderwijs op maat van Stichting Ieder kind een Talent.
Verder verklaren ondergetekende(n) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Datum: ……………………………..

Handtekening directie Het Koraal:

………………………………………
Vera Dohmen
Directeur Het Koraal
MSEN Remedial Teacher

Handtekening moeder/ verzorger 1:

Handtekening vader/ verzorger 2:

………………………………………

………………………………………

