Gegevens leerling

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geslacht

☐ Man / ☐ Vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerservicenummer 1
1e schooldag op
Vluchtelingen status 2

☐ ja / ☐ nee

Indien ja, s.v.p. kopie verblijfsdocument toevoegen.

Woon in NL sinds
Eerste nationaliteit
Tweede nationaliteit
Adres + huisnummer

Geheim: ☐ ja / ☐ nee

Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Thuistaal
Gemeente

1
2

U dient ter controle, inzage te geven in het ID-bewijs van uw kind of in de brief van de belastingdienst
Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult.
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Gegevens Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf / Vorige school
Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf
☐ ja / ☐ nee , indien ja, naam programma:

VVE Programma
Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8

Schoolloopbaan

☐ ja / ☐ nee
Indien ja, in groep …..
Ik verleen de school toestemming om, indien nodig informatie op te vragen bij peuterspeelzaal /
kinderdagverblijf / vorige school
☐ ja / ☐ nee
Doublure

Medische gegevens

Allergieën
Noodzakelijk medicijn gebruik op school3

☐ ja / ☐ nee

Algemene informatie m.b.t. gezondheid
en begeleiding
Medische informatie als gehoor, zicht,
spraak en motoriek
Naam huisarts

Telefoonnummer

Noodnummers - anders dan verzorgers
Naam
Naam

Telefoonnummer:

Relatie tot leerling:

Telefoonnummer:

Relatie tot leerling:

3

Indien medicijnen onder schooltijd worden ingenomen, dient hier een apart formulier voor ingevuld te
worden.
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Gegevens ouder/ verzorger 1
(Eerste contactpersoon)

Gegevens ouder/ verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Roepnaam

Roepnaam

Voorletters

Voorletters
☐ Mevrouw ☐ Heer

Aanhef

Aanhef

Geboorteland

Geboorteland

Telefoon
privé

Telefoon
privé

Telefoon
mobiel
Telefoon
werk

Geheim: ☐ ja
Geheim: ☐ ja
Geheim: ☐ ja

☐ nee
☐ nee
☐ nee

Telefoon
mobiel
Telefoon
werk

E-mail

E-mail

Relatie tot
kind
Wettelijke
verzorger

Relatie tot
kind
Wettelijke
verzorger

☐ ja / ☐ nee

☐ Mevrouw ☐ Heer

Geheim: ☐ ja

☐ nee

Geheim: ☐ ja

☐ nee

Geheim: ☐ ja

☐ nee

☐ ja / ☐ nee

☐ Adres verzorger 1 / ☐ verzorger 2 - indien dit afwijkend is van de leerling
Straat
Huisnummer
postcode
Woonplaats
Telefoon thuis

Geheim:

☐ ja

/

☐ nee
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Broers en zussen

Naam + geboortedatum

Naam + geboortedatum

Naam + geboortedatum

Naam + geboortedatum

☐ Zelfde school
☐ Nog niet op school
☐ Andere school:
☐ Zelfde school
☐ Nog niet op school
☐ Andere school:
☐ Zelfde school
☐ Nog niet op school
☐ Andere school:
☐ Zelfde school
☐ Nog niet op school
☐ Andere school:

Overige relevante gegevens
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Verklaring school
De gegevens die u aan ons ter beschikking stelt, zijn direct gekoppeld aan de wettelijke taken van de
school (art. 8 lid 2 Wpo en art. 4c Wpo). Deze worden gebruikt voor middelen om onderwijs en
begeleiding aan uw kind te geven. Een van de wettelijke taken is het verzamelen van gegevens over
de vorderingen van uw kind. De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld.
De school geeft recht op inzage of schriftelijke uitdraai, binnen twee weken na het verzoek van de
ouders/ verzorgers.
Tijdens de schoolloopbaan bespreken wij uw kind desgewenst in een ondersteuningsteam, dat
bestaat uit groepsleerkracht, directeur, intern-begeleider, ambulant begeleider, schoolbegeleider en
schoolmaatschappelijk werker. En soms schoolarts, logopediste of een andere externe deskundige.
Het is zaak om in het belang van uw kind de communicatie van u met de school steeds optimaal te
houden. Wij hopen dan ook zeer dat u in voorkomende gevallen ons toestemming geeft om uw kind
in dit team te mogen bespreken. In een aantal gevallen vragen wij u hiervoor een apart
toestemmingsformulier in te vullen.

Ondergetekende verklaart hierbij:
•
•
•
•
•
•
•

kennis hebben gesteld van de inhoud van de schoolgids.
de grondslag van de school te kennen en te respecteren.
de voorwaarden gesteld aan de toelating van de school te kennen en te accepteren.
toe te staan dat uw kind in het kader van excursies e.d. per auto, touringcar of openbaar
groepsverband reist. U wordt van te voren geïnformeerd wanneer dit plaatsvindt.
toe te staan dat er mogelijk opnames plaatsvinden in de groep t.b.v. begeleiding van
leerkrachten en/of stagiaires4.
dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
inzage te geven in het identiteitsbewijs van het kind.

Ondertekening
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Naam

Naam

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening:

Handtekening:

__________________________

__________________________

4

Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de groep en les
voor onderwijskundige & scholingsdoeleinden van leerkrachten. Als het gaat om een observatie van
een leerling, dan wordt aan de betreffende ouders wel toestemming gevraagd. Deze foto’s of
opnames worden ook verwijderd als het doel van dit beeldmateriaal met de betreffende ouder of
leerkracht besproken is. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we
contact met u op.
Bron: https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/683/0/moet-een-studentstagiair-vooropnames-in-de-klas-voor-opleidingsdoeleinden-toestemming-vragen
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Bijlage 1: Toestemming publicatie foto’s en video’s
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 e.d. 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.
Wilt u uw toestemming 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 ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een
later moment alsnog toestemming geven.
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van_____________________________
dat foto’s en video’s door De Hoeksteen gebruikt mogen worden*:
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
☐ in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender
☐ voor publicatie t.b.v. klassenfoto’s
☐ binnen het beveiligde oudercommunicatie algemene portaal Social Schools
☐ binnen de beveiligde groepspagina van Social Schools
☐ op de website van de school
☐ in de (digitale) nieuwsbrief
☐ op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook)
☐ portfolio van klasgenoten
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam

Naam

Datum

Datum

Handtekening:

__________________________

Handtekening:

__________________________
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