INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEERLING
Uw kind heeft de aanmeldingsprocedure doorlopen. Daaruit is gebleken dat uw kind kan worden toegelaten tot
onze school. Door het invullen van dit formulier wordt de inschrijving definitief.
Gegevens leerling
Roepnaam:

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

Voornamen:

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

Achternaam:

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

Geslacht:

O jongen

Geboorteplaats:

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

Geboortedatum:

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

Geboorteland:

……………….………..……

Huisarts:

………………………………………………………………………………………………………

Kerkelijke gezindte:

………………………………………………………………………………………………………

Plaats in het gezin:

1e is j/m 2e is j/m 3e is j/m 4e is j/m 5e is j/m* Leerling is het ....e kind

O meisje

Nationaliteit:

………………………………

Adresgegevens leerling
Straat en huisnummer:

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

Postcode / woonplaats:

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

Telefoon:

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

Indien u niet te bereiken bent op bovenstaand telefoonnummer in noodgeval waarschuwen:
Noodnummer:

………………..………van …….…………………………………………………………………
………………..………van …….…………………………………………………………………

Wat is uw gezinssituatie?

O Gehuwd

O Samenwonend

O Alleenstaand

O Anders, namelijk ………………………….

Wie heeft het gezag over het kind?

O Gescheiden

O Vader en moeder

O Alleen moeder

O Alleen vader

O Voogd
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Gegevens van de ouder / verzorger (1)
Achternaam + naam:

………………………………………………………………………………………………………

Adres (indien afwijkend):

………………………………...................

Postcode / woonplaats:

………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………....

E-mail:

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

Beroep:

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

Telefoon: ………....................................

Geslacht:

m/v*

Gegevens van de ouder / verzorger (2)
Achternaam + naam:

………………………………………………………………………………………………………

Adres (indien afwijkend):

………………………………...................

Postcode / woonplaats:

………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………....

E-mail:

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

Beroep:

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

Telefoon: ………....................................

Geslacht:

m/v*

Dantumadiel, 18 juni 2019
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Verklaring

Ondergetekenden verklaren,
a.

dat dit formulier naar waarheid is ingevuld,

b.

de grondslag van de vereniging c.q. te onderschrijven of te respecteren,

c.

dat de leerling de afgelopen zes maanden voorafgaande aan deze inschrijving wel/niet * op een andere
school ingeschreven stond; bij de keuze ‘wel’ graag naam en adres vorige school vermelden:
……………………………………………………………………………………………………………………………..

d.

dat foto’s en beeldopnames wél gebruikt mogen worden
•

op het ouderportaal van de school en PARRO

•

in de (digitale) nieuwsbrief

•

in de schoolkalender

•

in de schoolgids

•

op de website van de school

•

in folders en flyers ter promotie van de school

•

op sociale media accounts van de school (WhatsApp, Twitter, Facebook),

(kruis aan waar u toestemming voor geeft)
e.

dat haar/zijn naam, adres en telefoonnummer wel/niet * gedeeld mag worden met andere ouders en

f.

dat hij/zij onder school/opvangtijd wel/niet * gebruik mag maken van sociale media ten behoeve van
onderwijsdoeleinden.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ouder/verzorger 1
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

Ouder/verzorger 2
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

Noot:
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Privacy Wetgeving (zie bijlage)
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Toelichting in het kader van privacywetgeving

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier worden opgeslagen in de leerlingadministratie en de
administratie van de school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is
de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door
ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt
noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor
zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten
dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.
Een aantal vragen in het inschrijfformulier van de scholen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. Voor meer
informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren) verwijzen wij u naar ons privacyreglement.
Toestemming
In het kader van privacywetgeving, vragen wij u toestemming voor het delen van de volgende persoonsgegevens.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Natuurlijk mag u op een later moment
alsnog toestemming geven.
Foto- en ander beeldmateriaal
Op onze school/kinderopvang laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en ander beeldmateriaal
te zien zijn. Graag willen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en beelden die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
maken van foto’s door ouders is binnen de school niet toegestaan. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s
maken tijdens activiteiten die buiten de school of buitenschoolse opvang plaatsvinden. De school heeft daar geen
invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en beelden en deze
niet te delen via sociale media.
Adressenlijst
Op onze school wordt er, per groep een lijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met
contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen
afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf, etc. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van
uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere ouders van de school. Als u er bezwaar
tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de
groepslijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling en dus niet voor bijvoorbeeld
reclame.
Sociale media
Sociale media spelen een rol in het leven van leerlingen en personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel
van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en
de lessen leuker te maken en om contact te onderhouden met vrienden of groepsgenoten. Maar sociale media
brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Op school
besteden we in ons lesprogramma hier aandacht aan. Voor het gebruik van sociale media door uw kind(eren)
vragen wij uw toestemming.
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