INSCHRIJFFORMULIER
PERSONALIA LEERLING
Achternaam
Voorvoegsel
Voorna(a)m(en)

Roepnaam
Andere naam hanteren

Ja/Nee

Zo ja, welke
Geslacht

M/V

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Datum in Nederland
Burgerservicenummer (BSN)
Woonadres
Postcode en woonplaats
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Geboorteland verzorger 1
Geboorteland verzorger 2
Heeft peuterspeelzaal/kinderdagverblijf bezocht

Ja/Nee

Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf
VVE deelname op peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

Ja/Nee

Naam VVE programma
Is ingeschreven geweest bij een andere school

Ja/Nee

Indien afkomstig van andere school

Naam school van herkomst
Adres en plaats school van herkomst
Laatst bezochte groep/leerjaar
Volgt onderwijs sinds
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1 2 3 4 5 6 7 8
(dd-mm-jj)

HUISARTS EN MEDISCH
Naam huisartsenpraktijk
Adres en plaats

Allergieën

Verboden producten

Wat te doen bij een noodgeval?

Overige medische informatie

INDIEN VERZORGERS NIET BEREIKBAAR
1. Naam
Telefoonnummer
Relatie tot leerling
2. Naam
Telefoonnummer
Relatie tot leerling
3. Naam
Telefoonnummer
Relatie tot leerling
4. Naam
Telefoonnummer
Relatie tot leerling
BROERTJES ZUSJES DIE OP ONZE SCHOOL ZITTEN
Naam

vol/half/stief/…………

Naam

vol/half/stief/…………

Naam

vol/half/stief/…………

VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG d.d. 25-5-2018)
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.
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PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

M/V

M/V

vader/moeder/…………

vader/moeder/…………

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Achternaam
Voorvoegsel
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Relatie tot leerling
Wettelijk gezag
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon mobiel
Burgerlijke staat

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon thuis geheim
Thuistaal
E-mail
ALGEMENE TOELICHTING
Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op deze school.

ONDERTEKENING

ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld

Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

In te vullen door de school

Inschrijfdatum
Eerste schooldag
Komt in groep /leerjaar
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BIJLAGE INSCHRIJFFORMULIER

PERSONALIA LEERLING
Voor- en achternaam leerling
Geboortedatum

ONDERGETEKENDEN GEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL VAN BOVENGENOEMDE LEERLING:
- in de oudercommunicatie app van de school (Parro)

□ Toestemming

□ Geen toestemming

- in de digitale nieuwsbrief van de school

□ Toestemming

□ Geen toestemming

- in de schoolgids, schoolbrochure, schoolkalender en schoolkrant

□ Toestemming

□ Geen toestemming

- op de website van de school

□ Toestemming

□ Geen toestemming

- op Gorkum tv, indien in de school opgenomen (www.gorkumtv.tv)

□ Toestemming

□ Geen toestemming

- klassenfoto (schoolfotograaf)

□ Toestemming

□ Geen toestemming

- door stagiaires voor opleidingsdoeleinden (na gebruik worden deze gewist)

□ Toestemming

□ Geen toestemming

VERZORGER 1

VERZORGER 2

vader/moeder/…………

vader/moeder/…………

Naam verzorger
Relatie tot leerling
Datum
Handtekening
VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG d.d. 25-5-2018)
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind

Bijlage inschrijfformulier

Toelichting op: bijlage inschrijfformulier

Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op
dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven, daar is
volgens de wet geen toestemming van de ouders/verzorgers voor nodig.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan
weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van
uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat
andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat
deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stage- juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een
ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming
geven. Dit kan eenvoudig in Parro, onze oudercommunicatie app. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw
zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Met vriendelijke groet,
Marion de Fijter,
Directeur IKC Merweplein

Bijlage inschrijfformulier

