
Inschrijfformulier
de Passie Rotterdam

Gebruik adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres(sen) 
Met de ondertekening van dit formulier hebt u geen bezwaar tegen het gebruik van uw adresgegevens, 
telefoonnummer(s) en e-mailadressen in het leerlingadministratiesysteem en voor communicatie tussen u en de 
school die in het belang is van uw zoon/dochter en uw betrokkenheid bij de school. Hebt u wel bezwaar, neemt u dan 
contact met ons op. Hoe wij omgaan met gegevensbescherming, leest u op onze website www.depassiescholen.nl/
gegevensbescherming. 
 
Vader / verzorger: Plaats en datum:

Moeder / verzorger: Plaats en datum:

Na invullen en ondertekenen inleveren bij of opsturen naar:

de Passie Rotterdam, t.a.v. administratie
Ulaanbaatarplein 6, 3072 JP  Rotterdam   |   T  088 33 72 730   |   E  rotterdam@passie.net   |   I  depassiescholen.nl/rotterdam      

Door dit inschrijfformulier te ondertekenen verklaart u zich als ouders akkoord met de grondslag van de 
school. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.depassiescholen.nl.

Grondslag
 

1. De stichting aanvaardt als grondslag van haar arbeid 
de beginselverklaring van MissieNederland, die als volgt 
luidt:

a.  de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie perso-
nen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

b.  de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienig-
heid, openbaring en voleinding;

c.  onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, gebo-
ren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonde-
ren, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichame-
lijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn 
persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;

d.  de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit 
voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle 
zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij ver-
klaart; 

e.  de universele en algemene zondigheid en schuld van de geval-
len mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroorde-
ling;

f.  de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus 
Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet 
door werken maar door geloof in Hem;

g.  de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot 
het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan ten oor-
deel;

h.  het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de 
wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in 
staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en 
te werken voor de Here Jezus Christus;

i.  het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele 
gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het 
hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in 
de hele wereld te verkondigen.

2. Het ontstaan en de identiteit van de stichting zijn recht-
streeks verbonden met de erkenning van de evangelische 
beweging in Nederland als een aparte levensbeschouwelijke 
richting. De Staat heeft deze richting erkend omdat evangeli-
sche christenen konden aantonen dat ze beschikken over een 
lange eigen traditie, net als de andere levensbeschouwelijke 
richtingen. Als essentiële gemeenschappelijke kenmerken 
van de evangelische christenen kunnen onder meer genoemd 
worden:

a.  de overtuiging dat het christelijk geloof ontstaat door onderwijs 
uit Gods Woord, dat leidt tot het maken van een zeer persoonlijke 
keuze tot Jezus Christus, waardoor wedergeboorte door de Heilige 
Geest wordt bewerkt en het christenleven zijn aanvang neemt; 

b.   de overtuiging dat de Heilige Schrift in zijn geheel van Godswege 
is geïnspireerd en dientengevolge absolute autoriteit heeft voor 
geloof en leven;

c.  het mandaat hun geloof met anderen te delen, door persoonlijke 
getuigenis, evangelisatie en zending. Dit is een ‘must’; 

d.  dagelijkse persoonlijke Bijbelstudie en gebed, de zogenaamde “stil-
le tijd” is de hartslag van het geloofsleven en vindt zijn weerslag in 
de groepsuitwisseling in de zogenaamde kringen/celgroepen;

e.  de evangelische ethiek is gestoeld op inwoning van Christus en de 
vervulling met de Heilige Geest die maken dat persoonlijke heili-
ging hoog in het vaandel staat; en

f.  de verwachting van de spoedige persoonlijke wederkomst van 
Jezus Christus waardoor een duizendjarig vrederijk wordt geves-
tigd en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand wordt 
gebracht.

Deze karakteristieken bepalen in grote mate het wereldbeeld van 
evangelisch christenen en maatschappelijke relevantie. Zij bepalen 
dus ook het onderwijs dat de stichting wil realiseren. In een bijlage 
bij de statuten en daarvan onlosmakelijk deel uitmakend, worden ze 
toegelicht en wordt aangegeven wat ze betekenen voor het leven en 
werken op de door de stichting in stand gehouden scholen. Voor deze 
bijlage verwijzen wij naar onze website  www.depassiescholen.nl.

Verzoek om inschrijving van:   
 
bij de Passie, school voor evangelisch bijbelgetrouw onderwijs in Rotterdam

Leerjaar:  1  2   3   4   5   6

   vmbo-tl   havo
  vmbo-tl met lwoo  atheneum  gymnasium
 

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Wij gebruiken op onze website, in folders, presentaties en op social media foto’s en video’s van leerlingen. Wij vragen  
uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter: (*aankruisen waarvoor u toestemming geeft)

 In gedrukte media      Op de website www.depassiescholen.nl      Op social media      Geen toestemming

Jouw bestemming, onze passie



Geef een korte beschrijving en graag gegevens in bijlage(n) toevoegen.

Overdracht basisschool
Niveauadvies basisschool (overnemen van de adviesbrief)
Werkt de basisschool met een unieke code voor het overdragen van gegevens via Onderwijs Transparant? 
  Ja         Nee 
Wilt u – indien van toepassing – het volgende toevoegen?

 Kopie van identiteitsbewijs leerling  (bij ontbreken van ID of paspoort gaarne een kopie van het geboortebewijs toevoegen) 
 Uittreksel van Leerling Volg Systeem (LVS)  LGF beschikking (indien van toepassing)
 Onderwijskundig rapport (OKR)  LWOO beschikking (indien van toepassing)

 
Gegevens vader / verzorger 
Naam en voorletters:
Mobiele telefoonnummer vader:
Nationaliteit vader:  Geboorteland: 
Beroep vader: 

Gegevens moeder / verzorgster 
Meisjesnaam en voorletters: 
Mobiele telefoonnummer moeder:
Nationaliteit moeder:  Geboorteland: 
Beroep moeder: 

Gezinssituatie
       oudere broer(s)        oudere zus(sen)
       jongere broer(s)        jongere zus(sen)

 
1. Wie heeft het ouderlijk gezag?                                          namen:
2. Het betreft                        ouders  verzorgers   voogden 
3. Indien ouders: ouders wonen op                                      hetzelfde adres  verschillende adressen
4. Indien op verschillende adressen: kind woont bij
Bij gezamenlijk ouderlijk gezag is het belangrijk dat beide ouders instemmen met inschrijving. Na bevestiging van beide 
ouders kan het verzoek tot inschrijving in behandeling worden genomen. 

E-mailadres vader: 
E-mailadres moeder:
Met welke ouder moet de school contact onderhouden:  
Eventuele bijzonderheden gezinssamenstelling: 

 vader overleden  moeder overleden

Indien ouder(s)/verzorger(s) elders woonachtig is/zijn 
Naam: 
Adres: 
Postcode: Woonplaats:
Telefoonnummer: 

Gegevens van de leerling
Roepnaam en geslacht:                                                                             Voorletter(s):                        man  vrouw
Officiële naam (voornamen): 
Achternaam:
Geboortedatum: 
Burgerservicenummer (BSN): 

Adresgegevens
Woonadres:  Nr./toevoeging:
Postcode: Woonplaats:
Gemeente: Land:
Postadres:
Postadres:   Nr./toevoeging:        
Postcode:                                                           Woonplaats:
Gemeente: Land:

Communicatie
Telefoonnummer ouder(s): 
Telefoonnummer alleen in noodgevallen: 
E-mailadres leerling: Mobiel leerling:

Geboortegegevens
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit: 2e nationaliteit:
Datum aankomst in Nederland:

Kerk / gemeente* 
Naam kerk / gemeente: 
Postadres kerk / gemeente:     
Kerkelijke denominatie:    evangelisch  baptist  pinkster  PKN  gereformeerd vrijgemaakt 

 (christelijk of Nederlands) gereformeerd  reformatorisch  messiaans  katholiek  Anders, nl: 

Gegevens huisarts
Naam huisartsenpraktijk: 
Naam huisarts: Telefoonnummer:

Vooropleiding
Naam basisschool:   Naam vorige school (bij VO): 
Adres, postcode, plaats:
Telefoonnummer:  E-mail:
Naam leerkracht groep 8 / mentor: 

Testuitslagen 
Zo ja, welke test (CITO, NIO, Drempelonderzoek, Wisc, dyscalculie, dyslexie enz.) :  
Afnamedatum:     Graag de CITO-score en/of kopie van de test bijvoegen. 
Is er sprake geweest van onderzoek en/of behandeling? 

 medisch  sociaal-emotioneel   didactisch 
 dyslexie    leerlinggebonden financiering  dyscalculie

* In verband met privacywetgeving bent u niet verplicht gegevens over uw kerk of gemeente te geven. Voor de toelating van uw kind 
is het wél belangrijk dat u tot een christelijke kerk/gemeente behoort.

  is gelijk aan woonadres


