AANMELDINGSFORMULIER
LEERLING:
BSN-NR:

(10 cijfers)

Geslacht

Geboorteplaats

Roepnaam

Geboortedatum

Voornamen
Voorletters

Vorige school

Voorvoegsel

Telefoon vorige school

Achternaam

Soort school

Godsdienst

Plaats in gezin

Eerste thuistaal

Peuterspeelzaal (PSZ)

Nationaliteit

Naam PSZ

In Nederland sinds

Plaats PSZ

Geboorteland

Telefoon PSZ

Huisarts

Telefoon huisarts

Tandarts

Telefoon tandarts

Verz. Maatschappij:

Polisnr verz. Maatschappij

Noodtelefoon 1:

Naam

e

van de
 Ja

kinderen
 Nee

Relatie tot kind (bijv opa & oma, buren e.d.):
Noodtelefoon 2:

Naam

Relatie tot kind (bijv opa & oma, buren e.d.):
Bijzonderheden:











Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn of haar kind
betrekking heeft.
Het is zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis
brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.
Hierbij verklaart de ouder/verzorger dat hierboven genoemde leerling niet ingeschreven staat / heeft gestaan bij een andere school om de
periode 6 maanden voor ondertekening van dit formulier.
Door dit formulier te ondertekenen, geeft de ouder/ verzorger(s) van eerder genoemde leerling de basisschool De Zonnevogel toestemming
om, indien dit voor de ontwikkeling van het kind wenselijk of noodzakelijk is, nader onderzoek te laten uitvoeren.
Over eventuele onderzoeken zal altijd door de school gecommuniceerd worden met ouder(s)/verzorger(s).
Door dit formulier te ondertekenen, geeft de ouder/verzorger van eerder genoemde leerling aan geen bezwaar te hebben tegen het publiceren
van foto’s waarop eerder genoemde leerling, samen met andere leerlingen, afgebeeld staat. Het publiceren van foto’s vindt plaats op de
schoolwebsite, de schoolgids of andere media.
Door ondertekening van dit formulier verklaart de ouder/ verzorger(s) van eerder genoemde leerling dat deze zindelijk is.
Deze inschrijving wordt tot zes weken voor de verjaardag van eerder genoemde leerling als voorlopig beschouwd. Wanneer blijkt uit gegevens
van de Peuterspeelzaal of anderszins dat eerder genoemde leerling niet geschikt is voor regulier onderwijs, wordt de inschrij ving als ongeldig
beschouwd.
De ouder/ verzorger(s) van eerder genoemde leerling verklaart dat hij/zij de voorgaande vragen naar waarheid heeft ingevuld en dat hij/zij
notie heeft genomen van bovengenoemde regels. Bij een wijziging van de in dit formulier vermelde gegevens, stelt de ouder/ verzorger(s) de
school hiervan tijdig op de hoogte.

Datum: ___________________________________________ te Oss.
Handtekening

Handtekening

Verzorger 1:

Verzorger 2:

____________________________________

__________________________________

OUDER(S) / VERZORGER(S)
VERZORGER 1
Geslacht

Geboorteplaats *

Voornaam

Geboortedatum

Voorletters

Godsdienst

Voorvoegsel

E-mail privé

Achternaam

Beroep

Burgerlijke staat

Telefoon werk

Relatie tot kind:  Vader  Moeder
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé
Mobiel
VERZORGER 2
Geslacht

Geboorteplaats *

Voornaam

Geboortedatum

Voorletters

Godsdienst

Voorvoegsel

E-mail privé

Achternaam

Beroep

Burgerlijke staat

Telefoon werk

Relatie tot kind:  Vader  Moeder
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé
Mobiel
* Indien niet Nederlands:
Verzorger 1

Verzorger 2

Nationaliteit

Nationaliteit

Geboorteland

Geboorteland

Eénoudergezin
Meest verdienende verzorger

:  Ja
:1

 Nee
2

Oefent één der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij dit gedaan
én verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat?
Leiden de ouders een trekkend bestaand als bedoeld in het Besluit trekkende
Bevolking WBO (stb. 1985, 465), anders dan bij bovenstaande vraag bedoeld
wordt.
Is één van de ouders geboren in:

Griekenland, Italië, Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië, Marokko, Turkije, Tunesië

Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba

Een niet-Engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië
Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep

:  Ja

 Nee

:  Ja

 Nee

:
:
:
:






Is één der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op grond van artikel
15 van de vreemdelingenwet.






Ja
Ja
Ja
Ja

:  Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

 Nee

Gegevens ouder / verzorger
Naam kind
Naam ouder(s) /
verzorger(s)
Schoolnaam

wel

niet

IKC Regenboog

Beeldmateriaal mag door het
IKC gebruikt worden:
in de IKCgids en/of IKC
Kalender

op de openbare website van
IKC Regenboog

op schoudercom van IKC
Regenboog.
in de (digitale) nieuwsbrief
op sociale-media accounts
van het IKC (Twitter,
Facebook)

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over het IKC en de onderwijs mogelijkheden.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PRdoeleinden van IKC Regenboog.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over IKC Regenbog het gegeven en te volgen
onderwijs en diverse activiteiten zoals IKCreisjes,
IKCfeesten, etc.
Informeren van ouders en leerlingen over de activiteiten
zoals IKCreisjes, excursies, IKCfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om het IKC
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals IKC reisjes)
en ontwikkelingen van IKC Regenboog.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het
gegeven opvang en onderwijs op het IKC.

Toelichting gebruik formulier toestemming
Een toelichting op het gebruik van foto’s en video’s op school, is te vinden via de site

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).
Beeldmateriaal maken door ouders op IKC Regenboog
Het IKC heeft een uitgebreid protocol beeldmateriaal opgesteld waar beeldmateriaal aan moet voldoen. We zijn daar
heel zorgvuldig in. Daarnaast vragen we ouders via dit document toestemming om de met zorg geselecteerd
beeldmateriaal te mogen gebruiken. Om de regie hierin te behouden vragen we daarom aan ouders om binnen het
schoolgebouw geen beeldmateriaal te maken en buiten het gebouw met de nodige terughoudendheid. Op die
manier kan de school voor iedereen een veilige leeromgeving zijn.

Handtekening ouder(s) / verzorger(s):

Datum:

___________________________________________

__________________________

