
Aanmeldingsformulier  
Basisschool: RK basisschool De Schakel Telefoon: 073-5997179 
Adres: ’t Bussche Kempke 2 E-mail: info@deschakelammerzoden.nl 
 5324 AC Ammerzoden Website: www.deschakelammerzoden.nl 
   

 

 

 

 

Leerlinggegevens 

Achternaam:  BSN-nummer:  

Voornamen:  

Roepnaam:  Telefoon: □ geheim 

Geslacht: □ m / □ v Nationaliteit:  

Adres:  Geboortedatum:  

Postcode:  Geboorteplaats:  

Woonplaats:  Geboorteland:  

Gemeente:  Geloof:  

Huisarts:  Tel. arts:  
 
 

   

Bijzonderheden leerling 

Medicijngebruik:  

Diagnose:  
 
 
 
 

   

Gegevens ouder / verzorger – man Gegevens ouder / verzorger - vrouw 

Achternaam:  Achternaam:  

Voorletters:  Voorletters:  

Voornaam:  Voornaam:  

Adres:  Adres:  

Postcode  Postcode  

Woonplaats:  Woonplaats:  

Gemeente:  Gemeente:  

Telefoon: □ geheim Telefoon: □ geheim 

Tel. Werk: □ geheim Tel. Werk: □ geheim 

Mobiel tel.: □ geheim Mobiel tel.: □ geheim 

E-mail:  E-mail:  

Geboortedatum:  Geboortedatum:  

Geboorteland:  Geboorteland:  

Nationaliteit:  Nationaliteit:  

Relatie tot kind: vader / stiefvader / voogd Relatie tot kind: moeder / stiefmoeder / voogd 

Burgerlijke staat:  Burgerlijke staat:  

Wettige vertegenwoordiger: ja / nee Wettige vertegenwoordiger: ja / nee 



 

Geschiedenis leerling 

Voorschoolse opvang: peuterspeelzaal / kinderdagverblijf  

Was uw kind eerder ingeschreven op een ander school of instelling voor onderwijs ja / nee 

Vorige school:  Adres:  

Postcode:  Plaats:  

Onderwijs sinds:  Groep:  

Schoolloopbaan: 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

A.U.B. een kopie toevoegen van een officieel document met het burgerservicenummer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verklaring: 
Ondergetekende verklaart: 

• de gegevens op dit inschrijfformulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld; 

• dat bovengenoemde leerling niet staat ingeschreven op een ander school; 

• de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van RK basisschool De Schakel te onderschrijven en te 
respecteren; 

• dat hij / zij akkoord gaat met de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie, met 
het aanleggen van een leerlingdossier en met de koppeling van het leerlingvolgsysteem aan Basispoort 
om zo leerlingsoftware beschikbaar te maken. 

 
 

Ondertekening 

Plaats, Datum, Handtekening: 

 



 

Toestemmingsformulier  
Met ingang van 25 mei 2018 wordt artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door 
artikel 7 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In kader van deze wet zijn wij 
verplicht toestemming aan ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken van 
(leerling)gegevens. Naast het opvragen van informatie verstrekt de school leerlinggegevens aan 
derden voor verschillende doeleinden. Als ouders kunt u hier wel of geen toestemming voor 
verlenen.  
 
In de toelichting treft u een beschrijving aan van de verschillende doeleinden.  
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. 
 

Leerlinggegevens 

Naam leerling:  Geboortedatum:  

 

Ondergetekende ouders/verzorgers van bovenstaande leerling, geven toestemming voor het 
verstrekken van leerlinggegevens in het kader van: 
 

 

Naam organisatie/functie Doel van verwerking gegevens 

□ Personeel van de school 

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze 
leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, 
worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Het vastleggen en 
gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt 
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 
opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

□ Oudervereniging 

Door de oudervereniging van De Schakel wordt op verzoek van de ouders 
een leerlinglijst verstrekt t.b.v. organisatie activiteiten en administratie 
van de ouderbijdrage. 

□ N.C.O. 

In verband met het Nationaal Cohort Onderzoek worden gegevens 
gedeeld. De school stuurt de resultaten van de taal- en rekentoetsen naar 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor landelijk onderzoek naar 
de ontwikkeling van de leerlingen én voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Ondertekening verzorger 1 Ondertekening verzorger 2 

Plaats:  Plaats:  

Datum:  Datum:  

Handtekening: 
 
 
 
 
 

Handtekening: 



Toestemming gebruik beeldmateriaal 

 
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (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 dit beeldmateriaal te zien zijn.  
 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.  
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 
 
Middels dit formulier vragen we u aan te geven waarvoor basisschool De Schakel beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter mag gebruiken.  Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende 
opties gebruikt worden.  
 
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de 
stage- juf 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, dan op het antwoordformulier vermeld staat, 
nemen we contact met u op.  
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog 
toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en 
gedeeld worden. 
 

 

Beeldmateriaal mag door De 
Schakel gebruikt worden: 

Doel van beeldmateriaal 

□ 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. 

□ 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. 

□ Binnen het besloten deel 
van SchouderCom      

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals 
schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc. 

□ In de (digitale) nieuwsbrief 
Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals 
schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc. 

□ 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. 

Aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

Ondertekening verzorger 1 Ondertekening verzorger 2 

Plaats:  Plaats:  

Datum:  Datum:  

Handtekening: 
 
 
 

Handtekening: 

 


