Aanmeldingsformulier
Adres:
Telefoon:
Brinnummer:

Sint Odradastraat 14
0418-664006
08 MR

PC en plaats:
E-mail:
Website:

5335 LL Alem
info@odrada.nl
www.odrada.nl

Leerling gegevens
Achternaam:

BSN-nummer:

Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:

□ geheim

Telefoon:

□m/□v

Nationaliteit:

Adres:

Geboortedatum:

Postcode:

Geboorteplaats:

Woonplaats:

Geboorteland:

Gemeente:

Geloof:

Huisarts:

Tel. arts:

Bijzonderheden leerling
Medicijngebruik:
Diagnose:
Medische info:

Gegevens

1e ouder / verzorger

Gegevens

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Voornaam:

Voornaam:

Adres:

Adres:

Postcode

Postcode

Woonplaats:

Woonplaats:

Gemeente:

Gemeente:

2e ouder / verzorger

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:

Extra gegevens verzorger 1

Extra gegevens verzorger 2

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Ouder/ verzorger/ voogd

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Geloof:

Geloof:

Ouder/ verzorger / voogd

Wettige vertegenwoordiger:

ja / nee

Wettige vertegenwoordiger:

ja / nee

Gezinsvertegenwoordiger:

ja / nee

Gezinsvertegenwoordiger:

ja / nee

Geschiedenis leerling
peuterspeelzaal / kinderdagverblijf

Voorschoolse opvang:

ja / nee

Was uw kind eerder ingeschreven op een ander school of instelling voor onderwijs
Vorige school:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Onderwijs sinds:

Groep:

Schoolloopbaan:
Zwemdiploma

1

2

gehaald / bezig met:

3

4

5

6

7

8

A

B

C

>C

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 de Odradaschool 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 1e
Ouder/Verzorger

Handtekening 2e
Ouder/Verzorger

Toestemmingsformulier
Met ingang van 25 mei 2018 wordt artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door atrikel 7 van
de algemen verordening gegvensbescherming(AVG). In kader van deze wet zijn wij verplicht toestemming aan
ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling) gegevens. Naast et opvragen van informatie
verstrekt de school leerling gevens aan derden voor verschillende doeleiden. 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 leerling gegevens in het kader van:
Naam organisatie/ functie

Personeel van school

Oudervereniging

Samenwerkingsverband

Optisport, Zwembad de Kreek

Doel van verwerking gegevens
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.
Door de oudervereniging van de Odradaschool wordt op verzoek van
de ouders een leerlingenlijst verstrekt. Op deze lijst staat alleen de
naam, het adres, (indien niet geheim) het telefoonnummer van de
leerling en de geboortedatum.
In verband met het begeleiden van onze leerlingen en de verwijzing
naar het voortgezet onderwijs, 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.
Voor het verzorgen van de zwemlessen heeft het zwembad gegevens
nodig van de leerling zoals naam en zwemvaardigheid. Voor het
krijgen van een officieel zwemdiploma worden gegevens als voor- en
achternaam en geboortedatum aan het zwembad verstrekt.

Toestemming tot handelwijze als het kind ziek wordt op school
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt,
door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de
ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat
deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de leerkracht een zorgvuldige
afweging maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet
worden.
Als u met bovenstaande akkoord gaat, wilt u dan hieronder de gegevens invullen:
Te waarschuwen persoon, indien ouders/verzorgers
niet te bereiken zijn:
Telefoon thuis:

Telefoon werk:

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:


Medicijnen



Ontsmettingsmiddelen



Smeerseltjes



Pleisters



Overige medische
bijzonderheden

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande handelwijze:

ja / nee

Toestemming voor internettoegang van de leerling
Ik ben mij ervan bewust dat de school alle voorzorgsmaatregelen zal treffen om ervoor te zorgen dat de
leerlingen geen toegang hebben tot ongepast materiaal. Ik ben mij ervan bewust dat de school niet
aansprakelijk gesteld kan worden voor de aard of inhoud van het materiaal dat via het internet geraadpleegd
wordt en dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit
het gebruik van de internetinfrastructuur door het kind.
Geeft toestemming tot internettoegang voor zijn/haar kind

ja / nee

Toestemming om materiaal en foto’s van het kind op internet te publiceren
De Odradaschool maakt gebruik van een afgeschermd school - ouder communicatiesysteem (SchouderCom)
waarop informatie gedeeld wordt tussen school en ouders. Daarnaast hebben we een schoolwebsite en
Facebookpagina met informatie, links etc. Naast het informatieve gedeelte wat we zoveel mogelijk via
SchouderCom delen, willen wij onze activiteiten laten zien aan de buitenwereld zoals Sinterklaas, Kerstmis,
Carnaval etc. Dit houdt in dat we regelmatig foto of filmmateriaal op de website of Facebookpagina
plaatsen. In verband met de wet op de privacy hebben we hiervoor een protocol opgesteld. De volgende
privacyregels gelden voor onze website:
- Via de schoolgids en dit toestemmingsformulier van de Sint Odradaschool wordt aan de ouders/
verzorgers kenbaar gemaakt dat de school een website heeft.
- Op de website worden foto’s geplaatst waarop kinderen en andere personen afgebeeld staan. De
ouders kunnen bij de directie aangeven als ze bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van
hun kind(eren).
- Van kinderen worden alleen de voornamen op de website geplaatst. Zoals bijvoorbeeld bij
werkstukjes of activiteiten.
- Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school betrokken zijn
zullen geen telefoonnummers en/of privéadressen vermeld worden. Wel kunnen zogenaamde
locatieadressen vermeld worden. (schoolarts, onderwijsinspectie, GGD etc.)
- Indien een betrokkene bij de school bezwaar maakt tegen het feit dat informatie over hem/haar of
over zijn/haar kinderen op de website gepubliceerd is, zal de webmaster deze informatie op
verzoek verwijderen.
- E-mailadressen van kinderen worden niet op de website geplaatst.
Ik geef toestemming om het werk van mijn kind, indien gewenst, te
ja / nee
publiceren op de website en/of Facebookpagina van de school.
Ik geef toestemming om foto’s en/of filmmateriaal waarop mijn kind te
ja / nee
zien is te publiceren overeenkomstig de richtlijnen van de school.
Ik geef toestemming om het werk van mijn kind en foto’s en /of
filmmateriaal waarop mijn kind te zien is te publiceren op
Ja / nee
SchouderCom. Dit is alleen zichtbaar voor ouders van de school.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/ dochter gebruikt en
gedeeld worden.

Ondertekening
Plaats,

Datum,

Handtekening 1e Ouder/Verzorger

Handtekening 2e Ouder/Verzorger

