INSCHRIJFFORMULIER
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op
inzage en correctie van onjuiste gegevens van het kind. Voor onderdelen waarvoor u toestemming heeft gegeven,
kunt u deze altijd weer intrekken of wijzigen. Voor verdere informatie over uw rechten verwijzen we naar de
Privacyverklaring op onze website.
Onderstaande persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de inschrijving van uw kind op onze school en daarmee
voor de uitvoering van een overeenkomst, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De
persoonsgegevens zullen alleen voor die doeleinden worden gebruikt.

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

□ meisje □ jongen

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer*
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit

indien van toepassing

Datum in Nederland

indien afkomstig uit het buitenland

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geheim adres?

□ ja □ nee

Telefoonnummer en/of
mobiel nummer
Geheim tel.nr?
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□ ja □ nee

*Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school deze gegevens van de leerling nodig

Gegevens vorig onderwijs
VVE Indicatie
Zo ja, programma

□ ja □ nee

Naam en plaats school van
herkomst
Volgt onderwijs sinds
(datum)

Culturele achtergrond*
De leerling behoort tot de bevolkingsgroep met een Molukse achtergrond.

□ ja □ nee

Minimaal 1 ouder/voogd is geboren in Griekenland /Italië/ voormalig Joegoslavië/
Kaapverdië/ Marokko/ Portugal/ Spanje/ Tunesië/ Turkije.

□ ja □ nee

Minimaal 1 van de ouder/voogd is geboren in een ander niet Engelstalig land buiten
Europa, m.u.v. Indonesië

□ ja □ nee

Minimaal 1 ouder/voogd verblijft op grond van de Vreemdelingenwet in Nederland, met
een verblijfsvergunning.

□ ja □ nee

De culturele achtergrond is Nederlands, Surinaams, Ned. Antillen, Aruba of ALLE ANDERE
CULTURELE ACHTERGRONDEN, NIET HIERBOVEN GENOEMD.

□ ja □ nee

*Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de bekostiging

Personalia ouder/verzorger 1
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Geboortedatum
Geboorteland
Geslacht

□ mevrouw □ heer

Mobiel nummer
Geheim tel.nr?

□ ja □ nee

E-mailadres
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger
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□ ja □ nee

heeft de school deze gegevens van de leerling nodig.

Adres
indien dit afwijkend is van de
leerling

Geheim adres?

□ ja □ nee

Personalia ouder/verzorger 2
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Geboortedatum
Geboorteland
Geslacht

□ mevrouw □ heer

Mobiel nummer
Geheim tel.nr?

□ ja □ nee

E-mailadres
Relatie tot kind
Wettelijke verzorger

□ ja □ nee

Adres
indien dit afwijkend is van de
leerling

Geheim adres?

□ ja □ nee

Noodnummers Wie kunnen we bellen in geval van nood?
1. Naam
1. Telefoonnummer
2. Naam
2. Telefoonnummer
3. Naam
3. Telefoonnummer
4. Naam
4. Telefoonnummer
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Broer(s) en zus(sen)
Geeft u toestemming namen en geboortedatums van broers en zussen vast te leggen?

□ ja □ nee

Geeft u toestemming de geboortedatums van jongere broers en zussen vast te leggen?*

□ ja □ nee

Handtekening ouder
Naam

geb.datum

□ Zelfde school

Naam

geb.datum

□ Zelfde school

Naam

geb.datum

□ Zelfde school

Naam

geb.datum

□ Zelfde school

* Wij gebruiken deze geboortedatums voor de prognose (te verwachten) aantal leerlingen.

Extra persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens zijn voor ons erg belangrijk om goed onderwijs te kunnen geven en rekening te kunnen
houden met de persoonlijke omstandigheden van uw kind(eren). We willen dan ook graag, dat u ons toestemming
geeft om deze gegevens vast te leggen. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. U kunt
uw toestemming altijd intrekken. Voor bewaartermijnen e.a. rechten i.v.m. de gegevens, verwijzen we naar de
Privacyverklaring op de website van onze school.

Taal
Geeft u toestemming informatie over de taal die u thuis spreekt, vast te
leggen?

□ ja □ nee

Handtekening ouder
Welke taal wordt er thuis hoofdzakelijk gesproken?
Spreekt uw kind nog een andere taal?

□ ja □ nee

Zo ja, welke taal?
Religie
We zijn een openbare school, respecteren ieders geloof en opvattingen. We willen op school graag rekening houden
met de religie van uw kind, i.v.m. aandacht voor bijvoorbeeld feestdagen die voor hem/haar belangrijk zijn of bij
traktaties in school. Deze persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt binnen school en voor de genoemde
redenen. Het zijn bijzondere persoonsgegevens, daar hebben we uw uitdrukkelijke toestemming voor nodig. Deze
toestemming kunt u altijd weer intrekken. Zonder deze toestemming mogen wij deze gegevens niet verwerken binnen
onze school.

Religie
Hierbij geef ik uitdrukkelijke toestemming bovenstaande
informatie over de religie van mijn/ons kind te gebruiken zodat de
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□ ja □ nee

school hier rekening mee kan houden bij bijvoorbeeld feestdagen
die voor hem/haar belangrijk zijn bij traktaties op school
Handtekening ouder
Medische gegevens
In het belang van de gezondheid van uw kind, is het met name voor uw kind, maar ook voor ons, belangrijk om over
deze informatie te beschikken. De informatie blijft binnen school en wordt daar alleen gedeeld als het noodzakelijk is
i.v.m. de gezondheid van uw kind. Het zijn bijzondere persoonsgegevens. Daar hebben we uw uitdrukkelijke
toestemming voor nodig. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Zonder deze toestemming mogen we deze
gegevens niet verwerken binnen onze school. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de Privacyverklaring op
onze website.

Ziekte/Allergieën
Medicijnen
Hierbij geef ik toestemming bovenstaande medische gegevens te
gebruiken i.v.m. de gezondheid op school van mijn kind

□ ja □ nee

Handtekening ouder

Toestemming voor gebruik foto's en video's van uw kind
Tijdens festiviteiten en vieringen, sportdag, schoolreis enz. worden foto’s en video’s gemaakt. We willen heel graag
rekening houden, met uw wensen daarvoor. We kunnen nooit helemaal voorkomen, dat er foto’s worden gemaakt,
waar uw kind op staat. We kunnen wel voorkomen, dat ze openbaar worden gemaakt middels onderstaande media
van de school. Voor verdere informatie verwijzen we naar het Social Media protocol van onze school en de
Privacyverklaring op de website.
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Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender

☐ Toestemming
☐ Geen toestemming

Op de website van de school

☐ Toestemming
☐ Geen toestemming

In de (digitale) nieuwsbrief

☐ Toestemming
☐ Geen toestemming

Op social media accounts van de school

☐ Toestemming
☐ Geen toestemming

In de Parro app

☐ Toestemming
☐ Geen toestemming

Groepsfoto’s in portfolio’s

☐ Toestemming
☐ Geen toestemming

Foto’s met naam in update gr. 1/2

☐ Toestemming
☐ Geen toestemming

Groep 8 foto’s kamp en afscheidsmusical

☐ Toestemming
☐ Geen toestemming

Aanvullingen/ opmerkingen over de ontwikkeling van uw kind

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij
1. De uitgangspunten en doelstellingen van de school zoals omschreven in de schoolgids en het schoolplan te respecteren.
2. Akkoord te gaan met deelname van het kind aan alle normale bezigheden en activiteiten op school zoals beschreven in het
schoolplan, de schoolgids en de jaarplanner.
3. Toestemming te geven tot het opvragen/ doorgeven van relevante leerlinggegevens aan de school van herkomst/ de
school van bestemming, door de directie en de leerkrachten van de school.
4. Het formulier naar waarheid ingevuld te hebben.

Ondertekening door ouder(s), verzorger(s):
Voor akkoord datum
Plaats
Handtekening ouder/verzorger 1
Handtekening ouder/verzorger 2

Ondertekening door directie van de school:
Voor akkoord datum
Plaats
Handtekening directie school
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