
Inschrijfformulier vakantiekamp 2022 

AntrAciet 

Algemene gegevens van het kind  

Achternaam _______________________________________  

Roepnaam _______________________________________  

Adres _______________________________________  

Postcode en woonplaats  _______________________________________________ 

Telefoon (vast) _____-_____________ Mobiel ouder(s) 06-________________ 

Geboortedatum      -    -    Geslacht £ jongen £ meisje 

Mailadres   

Ziektekostenverzekeraar  _____________________________  

Polisnummer  _____________________________  

Naam huisarts __________________ Telefoonnr. ____-______________ 

Welke zwemdiploma’s heeft uw kind?  £ geen £ A     £ B £ C 

Gebruikt uw kind medicijnen?    £ ja £ nee 

 Zo ja, welke medicijnen en hoe vaak?    

 _______________________________________________  

 Zo ja, is toezicht op medicijngebruik voor uw kind gewenst?  

 _______________________________________________ 

Heeft uw kind last van allergieën? Zo ja, welke?               £ ja            £ nee 

_______________________________________________________________ 

______________@________________________   

Heeft uw kind een PGB waaruit u het kamp wilt betalen? £ ja            £ nee 

Aanmelden: 
 

Aanmelden kan uitsluitend 
door inzending van een 
volledig ingevuld aanmel-
dingsformulier. 

 
Dit formulier volledig 
invullen, ook als uw 
kind al eerder met een 
kamp is meegegaan!  
 

Stuur dit formulier naar  
AntrAciet te Elst (U) 
 
Na ontvangst van de aan-
melding wordt deze zo 
spoedig mogelijk verwerkt. 
U ontvangt hiervan een 
schriftelijke bevestiging. 

Stuurt u met dit formulier 
ook een (pas-)foto van uw 
kind in. Deze wordt digitaal 
opgeslagen. Dit maakt het 
voor de begeleiders moge-
lijk uw kind vanaf het begin 
te herkennen en bij de 
naam aan te spreken. Deze 
foto wordt met de ont-
vangstbevestiging aan u 
geretourneerd.  

Het kan in het belang van 
uw kind nuttig zijn ons volle-
diger te informeren dan op 
dit formulier mogelijk is. 
Wanneer u aanvullende 
gegevens, zoals onder-
zoeksgegevens  of een 
persoonlijk relaas mee-
stuurt, zullen deze gege-
vens deskundig en vertrou-
welijk worden behandeld. 

Voor vragen kunt u ons 
bellen of mailen. Voor gege-
vens: zie het achterste blad. 
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Na de vakantie gaat uw kind naar groep … van de basisschool / naar leerjaar ... 
van het VO 

Is op de basisschool specifieke begeleiding gegeven i.v.m. be-
gaafdheid?    

£  ja    £  nee 

Is er op school (naar uw beleving) voldoende aandacht geweest 
voor de belangen en behoeften van uw kind? Zo nee, kunt u dit 
nader toelichten? __________________________________________ 

£  ja    £  nee 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________   

 

Gegevens over de schoolsituatie  
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Gegevens over de ontwikkeling van het kind  

(Voor extra schrijfruimte kunt u verwijzen naar de ruimte voor notities op het  
volgende blad of naar een extra toe te voegen blad) 

Is uw kind in het verleden onderzocht n.a.v.  sociaal functioneren, welbevinden of intellectuele begaafd-
heid? Zo ja, kunt u kort aangeven wat de resultaten van het onderzoek waren?  

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  

Zijn deze gegevens nu nog relevant? In welke zin wel/niet?  

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  

Vindt uw kind gemakkelijk aansluiting bij een groep leeftijds– of klasgenoten?  

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  

Kunt u omschrijven hoe het welbevinden van uw kind binnen de school/groep is?  

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  

Kunt u ook omschrijven hoe het welbevinden thuis is?  

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  

Wat is uw belangrijkste punt van zorg  met betrekking tot de begaafdheid van uw kind?  

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  

Welke van onderstaande stellingen is/zijn van toepassing op uw kind?  

£ mijn kind is vaak onrustig £ mijn kind heeft moeite met onverwachte dingen 

£ mijn kind is meestal tevreden £ mijn kind is heel creatief of fantasierijk 

£ mijn kind kan opeens agressief reageren £ mijn kind heeft graag de leiding in een groep 

£ mijn kind is makkelijk te beinvloeden £ mijn kind trekt sterk aan op oudere personen 
 

Wensen t.a.v. begeleiding/advies 
 

Welke vraag wilt u de leiding van het kamp meegeven?  

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Indien gewenst kunt u in (telefonisch) overleg met ons de begeleidingsvraag formuleren.  
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Welke hobby’s heb je?  
_________________________________________________________________________________________ 

Welke onderwerpen vind jij interessant om met je groepsgenoten over te praten?  
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________  

Is er iets wat je echt niet lust?  
_________________________________________________________________________________________ 

Wat verwacht je van het vakantiekamp? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________  

Kun je jezelf en je spullen goed zelfstandig verzorgen? (douchen, tanden poetsen, je spullen opruimen 
en bij elkaar houden)   
_________________________________________________________________________________________ 
 

Bespeel je een muziekinstrument? Zo ja welk instrument? Kun je dit meenemen om daarmee samen-
zang te begeleiden?  
_________________________________________________________________________________________ 
 

Hoe vind je het om met andere kinderen op te trekken?  
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________  

Is er iets wat je groepsleider van je zou moeten weten om goed met je om te gaan?  
_________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  

Vragenlijst voor de vakantieganger  

Inschrijfformulier vakantiekamp 2022 

Ruimte voor aanvullende notities (voeg zonodig een extra blad toe) 



Stuur het formulier op naar: 
 
AntrAciet onderwijsadvies 
Drs. A. Bongiovanni 
Franseweg 80 
3921 DK Elst (U) 
 
Voor vragen kunt u ons bellen of mailen: 
Tel. 085-06 02 06 7 
Mail: info@antraciet.com 

Voorwaarden 
Na ontvangst van uw inschrijfformulier verwerken wij 
de gegevens zo spoedig mogelijk. U ontvangt daar-
op van ons een bevestiging van inschrijving. Met die 
bevestiging zenden wij tevens de pasfoto en eventu-
ele bijlagen retour. 
 
Bij annulering binnen zes weken na aanmelding, 
maar vóór 1 mei 2022 worden geen kosten in reke-
ning gebracht. Bij annulering later dan 6 weken na 
aanmelding maar vóór 1 juli 2022 bent u 50% van 
de kampprijs (€ 152,50) verschuldigd. Bij annulering 
binnen drie weken voor aanvang wordt de gehele 
kampprijs (€ 305,-) in rekening gebracht. Dezelfde 
bedragen worden bij annulering in rekening gebracht 
voor deelnemers die ten laste van een PGB zouden 
meegaan. 
 
Bij de ontvangstbevestiging krijgt u ook een rekening 
voor de eerste helft van de kampprijs. Deze dient 
binnen 30 dagen na aanmelding voldaan te zijn.  
 
 

Het resterende bedrag dient u vóór 1 juli 2022 te 
voldoen. Wanneer u een annuleringsverzekering 
wenst, dient u deze zelf af te sluiten.  
 
Wij veronderstellen dat voor uw kind een ziektekos-
tenverzekering is afgesloten. Risico’s verbonden aan 
het vakantiekamp, van welke aard ook en in het 
bijzonder als gevolg van een ongeval gedurende de 
kampweek of tijdens de heen– of terugreis, worden 
gedragen door de deelnemers en hun ouders/
verzorgers. Deze risico’s kunnen niet afgewenteld 
worden op AntrAciet, gevestigd te Elst, of de mede-
werkers. 
 
Voor deelname aan de vakantieweek is het noodza-
kelijk dat AntrAciet op de hoogte gesteld is van 
gegevens die voor deelname aan het kamp en een 
goede begeleiding van het kind van belang kunnen 
zijn. De verstrekte gegevens worden strikt vertrou-
welijk behandeld. Eventuele gevolgen van het niet, 
onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens 
zijn voor rekening van de deelnemer en zijn/haar  
 

ouder(s)/verzorgers(s). 
 
Door  ondertekening van dit inschrijfformulier draagt/
dragen de ouder(s) het gezag over aan de kamplei-
ding gedurende de kampweek. De kampleiding is 
daarmee gerechtigd ordemaatregelen te nemen ter 
bescherming van het kind en ter bevordering van de 
veiligheid en rust van andere personen. De kamplei-
ding zal zich bij handhaving van het gezag houden 
aan de in Nederland geldende wettelijke kaders. 
 
Tijdens het kamp vormen de Bijbelstudies en avond-
sluitingen een wezenlijk onderdeel van het kamp-
werk. Een positieve houding van de deelnemers ten 
opzichte van deze activiteiten is voorwaarde voor 
deelname. 
 
AntrAciet streeft ernaar het de deelnemers zo goed 
mogelijk naar de zin te maken. Wanneer u deson-
danks klachten heeft over de wijze waarop de lei-
ding voor uw kind heeft gezorgd, kunt u dit binnen 
drie weken na afloop van het kamp bij voorkeur 
schriftelijk melden bij AntrAciet.  

Graag ontvangen wij bij inschrijving de volgende zaken: 
· Dit inschrijfformulier, volledig ingevuld en ondertekend 
· Een (pas-)foto van het kind. Deze ontvangt u bij de bevestiging retour 
· Eventueel aanvullende gegevens voorzover van belang voor een goede bege-

leiding van uw kind. Ook deze worden per ommegaande geretourneerd. 

Ondertekening 
Ondergetekende geeft hiermee toestemming tot deelname van het hiervoor aangemelde kind aan het  
vakantiekamp 2022 van AntrAciet. Tevens gaat ondergetekende akkoord met de hieronder vermelde  
voorwaarden. 

Naam 
 

_______________________________________________________  

Datum 
 

        -        -   

Handtekening 
 

 _______________________________________________________ 
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AntrAciet 


