AANMELDFORMULIER
PERSONALIA LEERLING
Achternaam

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode

Woonplaats

Geheim adres?

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Telefoonnummer geheim?

□ ja

□ nee

□ jongen

Mobiel geheim?

□ meisje

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

BSN*

Onderwijsnummer*

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit

□ n.v.t.

Datum in Nederland

□ n.v.t.

□ n.v.t.

Land van herkomst

*Toelichting BSN- en Onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een
leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

MEDISCHE GEGEVENS
Naam huisarts
Adres huisarts
Telefoon huisarts
Allergieën / verboden producten
Medicijngebruik
Bijzonderheden over zindelijkheid

NOODNUMMERS
Naam

Relatie tot kind

Telefoon

Naam

Relatie tot kind

Telefoon

Naam

Relatie tot kind

Telefoon

Naam

Relatie tot kind

Telefoon

BROERS EN ZUSSEN
Naam (en geboortedatum)

Naam (en geboortedatum)

Naam (en geboortedatum)

Naam (en geboortedatum)
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GEGEVENS VORIG ONDERWIJS
□ n.v.t.

Naam Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/VVE Programma
□ ja

Toestemming terugkoppeling met voorschoolse educatie i.v.m. het VVE-programma

□ n.v.t.

Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst

□ nee

□ n.v.t.

□ n.v.t.

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

VRIJSTELLING VOOR PLICHTEN I.V.M. GODSDIENST OF LEVENSOVERTUIGING
□ n.v.t.

Godsdienst/levensovertuiging*
*Om een verlof dat aangevraagd wordt op basis van godsdienst of levensovertuiging te kunnen beoordelen kunt u hierboven de godsdienst of
levensovertuiging van uw kind aangeven.

TOESTEMMING VOOR PUBLICEREN BEELDMATERIAAL EN CONTACTGEGEVENS
foto’s, video’s in de schoolgids en schoolbrochure, schoolkalender en schoolkrant

□ ja

□ nee

foto’s, video’s op de website van de school

□ ja

□ nee

foto’s, video’s in de (digitale) nieuwsbrief

□ ja

□ nee

foto’s, video’s op sociale-media accounts (Facebook e.d.)

□ ja

□ nee

foto’s, video’s op in afgeschermde omgeving zoals Varietas app

□ ja

□ nee

adresgegevens op het ouderportaal Parnassys van de school

□ ja

□ nee

Toelichting
Op onze school laten wij u met 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 deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we
zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen
namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het
is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s
maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet. Dit geldt ook voor het herplaatsen van foto’s die wij op het afgeschermde deel van MijnAlbum en/of in de
Parro app hebben geplaatst.
Wilt u uw keuze samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te
gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen waarom ze wel of niet gefotografeerd en/of gefilmd worden.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart
over informeren en om toestemming vragen.
Indien er video opnames gemaakt worden voor het coachen van een leerkracht nemen wij geen contact met u, deze beelden worden niet verspreid
en altijd na het coachingstraject vernietigd.
Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst 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. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind,
adres en uw telefoonnummer te mogen delen in het ouderportaal met de andere ouders van de klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen
heeft, worden de gegevens van uw kind niet gedeeld. Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik
onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.
U wordt ieder schooljaar erop gewezen d.m.v. een bericht in de nieuwsbrief dat u jaarlijks uw toestemming kunt wijzigen. U kunt deze
toestemmingen ook zelf beheren via ons ouderportaal.
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PERSONALIA VERZORGER 1

PERSONALIA VERZORGER 2

Achternaam

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Voorna(a)m(en)

Voorletters

Voorletters

Aanhef

□ Mevrouw

□ Heer

Relatie tot kind
Wettelijk gezag

Aanhef

□ Nee □ Ja

Wettelijk gezag
Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboorteland

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding
□ Nee □ Ja

Diploma behaald

Beroep

Beroep

Werkzaam bij bedrijf

Werkzaam bij bedrijf

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim?

□ Heer

Relatie tot kind

Geboortedatum

Diploma behaald

□ Mevrouw

□ Nee □ Ja

Telefoon thuis geheim?

E-mail

E-mail

Indien adres afwijkend van adres van leerling:

Indien adres afwijkend van adres van leerling:

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

ONDERTEKENING VERZORGER 1

ONDERTEKENING VERZORGER 2

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening

□ Nee □ Ja

□ Nee □ Ja

□ Nee □ Ja

Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.
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