Aanmeldingsformulier Basisschool De Wendakker
Achternaam kind:
Roepnaam:
Voornamen:
Geslacht:
Geboortedatum:

0 meisje / 0 jongen
Geboorteplaats:

Sofinummer/BSN:

Geboorteland:

Eerste nationaliteit:
Datum in Nederland:

Tweede nationaliteit:

Land van herkomst
moeder:
VVE programma:
Ingeschreven bij andere
school:
School van herkomst:

Land van herkomst
vader:
0 ja/ 0 nee

Plaats school van
herkomst:

Volgt onderwijs sinds:
Aantal kinderen in het
gezin:

Plaats van het kind in
het gezin:

Huisarts en medisch
Achternaam huisarts:
Adres, postcode en
woonplaats:
Verzekerd bij:
Polisnummer:
Is er een medische noodzaak voor gebruik van medicijnen op school?

0 ja/ 0 nee i.v.m

Overige medische bijzonderheden/allergie/producten die het kind niet mag hebben

0 ja/ 0 nee

Hoe te handelen?

Verzorger 1 (vader/moeder)

Verzorger 2 (vader/moeder)

Achternaam

Achternaam

Voorletter(s)

Voorletter(s)

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Nationaliteit

Nationaliteit

Wettelijk gezag
Telefoon mobiel

0 ja/ 0 nee

Wettelijk gezag
Telefoon mobiel

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Beroep

Beroep

Werkzaam bij

Werkzaam bij

Telefoon werk

Telefoon werk

Adresgegevens verzorger 1

Adresgegevens verzorger 2

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Email

Email

Vluchtelingenstatus

0 ja/ 0 nee /
0 in behandeling

0 ja/ 0 nee

Vluchtelingenstatus

0 ja/ 0 nee /
0 in behandeling

Noodnummers (opa / oma / buren)

Handtekening verzorger 1

Datum

Handtekening verzorger 2

Datum

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van
administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

Intentieverklaring
Ouders/verzorgers en leerkrachten zijn partners in de opvoeding. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het kind.

De ouders/verzorgers zullen zich inspannen om:
- hun kind verzorgd en op tijd naar school te laten gaan
- afwezigheid tijdig en met uitleg door te geven aan de leerkracht
- de school/leerkracht te informeren over bijzonderheden die het functioneren van het kind negatief
of positief kunnen beïnvloeden
- kennis te nemen van de informatie die school aan hen verstrekt en, wanneer daarom gevraagd,
hierop een reactie te geven
- de werkstukken van hun kind te bekijken
- de rapporten van het kind te lezen en getekend terug te geven
- de ouderavonden te bezoeken
- erop toe zien dat hun kind de opdrachten van de school uitvoert
- actief deel te nemen aan bepaalde activiteiten
- de schoolregels te ondersteunen door onder andere: respectvol met elkaar om te gaan, een open en
eerlijke communicatie te onderhouden en te letten op taalgebruik
De school zal zich inspannen om:
- uw kind een veilige en plezierige omgeving te bieden
- een verantwoord, ononderbroken leerproces te bieden, met aandacht voor verstandelijke,
interculturele, sociale en emotionele ontwikkeling
- een goede en heldere communicatie tot stand te brengen
- de leerkracht zal u goed en tijdig informeren over algemene schoolzaken en over de vorderingen en
ontwikkeling van uw kind
- bijzonderheden m.b.t. uw kind tijdig met u te bespreken en in overleg afspraken te maken over de
noodzakelijke maatregelen
- ervoor te zorgen dat de schoolregels duidelijk zijn en erop toe te zien, dat ze worden nageleefd.
Team de Wendakker
Datum:

Handtekening ouders/verzorgers

_____________________________

___________________________

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Beste ouder/verzorger,
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 in video’s te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en video’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 en video’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw
zoon/dochter.
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 en video’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.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een
stagiaire 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, nemen we contact met u op.
De door u gegeven toestemming mag op elk moment door u gewijzigd worden.
Team De Wendakker
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van
……………………………………..
dat foto’s en video’s door [SCHOOL] gebruikt mogen worden*:
 in de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
 op de website van de school
 op het ouderportaal van Social Schools
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook,….)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:

......................................

Naam ouder/verzorger:

.......................................

......................................

Handtekening ouder/verzorger:

.......................................

......................................

Toelichting gebruik formulier toestemming
Een toelichting op het gebruik van foto’s en video’s op school, is te vinden in hoofdstuk 7 van de brochure
‘Privacy in 10 stappen’. Deze brochure kunt u lezen en downloaden via kn.nu/privacy.
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een
schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat
beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met foto’s en
video’s van leerlingen).
In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De
wetgever eist dat een ouder een goedgeïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het vragen
van toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ is dat zeker niet. Als school mag je je het dus niet
zo formuleren: ‘als u niet wilt dat we foto’s van uw kind gebruiken, moet u dat maar zeggen’. Dit is een ‘optout’, en dit is in strijd met de wet.
Foto’s maken door ouders op school
Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen.
Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s. Soms komen ouders er
samen niet uit en dan wordt de school gevraagd om iets te regelen.
De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders)
bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan
moeilijk worden verboden, maar kan wel beperkt worden door bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken
naar ouders over het fotograferen tijdens een schoolactiviteit of door ouders in de nieuwsbrief te vragen
terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s. Mocht dat niet het gewenste effect hebben,
dan kan de school regels voor het maken van foto’s op school vastleggen in het privacyreglement of in een
aparte gedragscode of een protocol . Een schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen
toegang toe heeft. De school kan aan het verlenen van toegang dus voorwaarden verlenen zoals de
(extreme) regel dat fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas alleen is toegestaan door docenten.
Toestemming geven door één of twee ouders
Het is de vraag of de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden ondertekend.
Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De
wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat vertrouwen
terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het ondertekenen van de
toestemmingsverklaring, mag de school dus vertrouwen op de toestemming als één ouder die geeft. Alleen
als de school weet dat de andere ouder (die niet getekend heeft) tegen de toestemming is, mag de school
niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de school van beide ouders toestemming hebben. Vooral
bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn om de toestemming van beide ouders te vragen. Voor het
intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder ook voldoende.
Bij twijfel is het beter om te vertrouwen op twee handtekeningen, of om de foto dan maar niet te
gebruiken.

