
‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST’

BIJ UITSCHRIJVING: DATUM UITSCHRIJVING:

NAAM VERVOLGSCHOOL: PLAATS VERVOLGSCHOOL: BRIN VERVOLGSCHOOL:

AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGNUMMER: …………

Gegevens leerling

Achternaam

Voorvoegsel(s)

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum Geboorteplaats

Burgerservicenummer Onderwijsnummer

Land van herkomst leerling Datum in Nederland

Land van herkomst 1e verzorger 2e verzorger

Naam huisarts Naam huisartsenpraktijk

Zorgverzekeringsmaatschappij

Eerste nationaliteit

Culturele achtergrond

Andere naam hanteren
dan officiële naam

Indien ja,
Voornaam:
Voorvoegsel:
Achternaam:

Woonadres leerling
Straat, huisnummer Geheim

Indien ja: ◻
Hetzelfde als

◻ verzorger 1

◻ verzorger 2

Postcode, woonplaats

Telefoonnummer(s)
Mobiel Geheim

Indien ja: ◻Huistelefoon

Voorschoolse programma’s

VVE indicatie Indien ja: ◻ VVE programma

Naam peuterspeelzaal VVE duur maanden

School van herkomst

Naam BRIN nr.

Plaats

Aanmeldingsgegevens voor deze school

Datum AANMELDING Datum INSCHRIJVING

Schooljaar Leerjaar Groep Voorkeur

Broer of zus hier op school

Indien ja,
Naam:
Geb. datum:
Naam:
Geb. datum:
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‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST’

Personalia verzorgers

1e verzorger 2e verzorger

Achternaam

Voorvoegsel(s)

Roepnaam

Voorletter(s)

Relatie tot leerling

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Beroep

Werkzaam bij bedrijf

Telefoonnummer

Mobiel
Geheim

Indien ja: ◻

Geheim

Indien ja: ◻
Privé

Werk

Burgerlijke staat

E-mailadres

Gezinsgegevens

Wie heeft er wettelijk gezag moeder          en of ◻ vader ◻ anders, namelijk

Thuistaal

Woonadres

Woonadres hetzelfde als verzorger 1 ◻

Straat,
huisnummer

zoz Geheim

Indien ja: ◻

Geheim

Postcode,
woonplaats

Indien ja: ◻

Wie mogen wij bij
nood bellen?

Naam

Telefoonnummer

Omschrijving
(bv opa)

Medische gegevens leerling

Medicijngebruik

Allergieën

Overige

Ondertekening

Handtekening

Naam

Datum
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‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST’

TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S

Den Helder, november 2018

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
activiteiten. 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 kinderen.

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kinderen. Wilt u deze brief
weer ingevuld met uw kind meegeven naar school?

Uw toestemming geldt voor de gehele basisschool periode van uw kind, 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. (zie intentieverklaring)

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming, of op een later moment alsnog toestemming geven.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Directeur Duynvaerder

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van
………………………………………………………………………………………………………………

groep(en……………………………………………………… (graag al uw kinderen vermelden) dat beeldmateriaal (foto’s en
video’s) door de Duynvaerder gebruikt mogen worden (aankruisen waarvoor u toestemming geeft):

Beeldmateriaal mag door de Duynvaerder
gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen

O in de schoolgids en/of schoolbrochure Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de
school en de onderwijs mogelijkheden.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de
school.

O op de openbare website van de school       Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de
school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.

O op sociale-media accounts van de school
(Facebook)

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en
ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven
onderwijs op school.

Datum: ………………………………………………………

Ouder/verzorger van: ………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………………

z.o.z.
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‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST’

INTENTIEVERKLARING OUDERS EN SOCIAL MEDIA, STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER

Social media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. De school heeft een verantwoordelijkheid als het gaat
om de veiligheid van leerlingen. We gaan dan ook heel zorgvuldig om met wat we wel of niet openbaar maken op social
media. Onder social media verstaan we Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en de varianten daarop.

We zijn ons ervan bewust dat met name foto’s van kinderen op ongewenste plekken op internet terecht kunnen komen.
Binnen de school zijn dan ook duidelijke afspraken welke type foto’s online geplaatst worden en is elk teamlid op de
hoogte welke kinderen wel of niet op de foto mogen. Op school worden echter bij allerlei activiteiten foto’s en filmpjes
gemaakt. Niet alleen door leerkrachten, maar ook door ouders, familieleden en verzorgers.

Om de veiligheid van alle leerlingen te waarborgen, willen we u vragen enkel foto’s en filmpjes van uw eigen kind(eren)
te plaatsen op openbare websites en social media.

Het expliciet aan u vragen deze intentieverklaring te ondertekenen doen we, omdat we zeker willen zijn dat u er zich
bewust van bent wat we van u vragen en waarom.

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

Directeur Duynvaerder

Intentieverklaring:

Ondergetekende verklaart eigen beeldmaterialen genomen op school van een ander dan zijn/haar eigen kind(eren)

niet op privé sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter en YouTube te zullen verspreiden.

Naam: …………………………………………………………………………………….

Ouder/verzorger van: …………………………………………………………………………………….

Datum: …………………………………………………………………………………….

Ik beloof ook mijn partner en/of andere betrokkenen van deze afspraak op de hoogte te brengen.

Ondertekening:

………………………………………………………………………………………………………….
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BIJLAGE ………………………………………………………………………………….

Medicijngebruik:

Chronische aandoeningen:

Allergieën:

Ontwikkeling van het kind:

Gezinsomstandigheden:

Bijzonderheden:

Datum: ……………………………………………………….

Plaats: Den Helder.

Handtekening: ………………………………………………………
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