Informatie m.b.t. privacy
Bijgaand treft u het inschrijfformulier aan van De Kei. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van
onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet
bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden
beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt
noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor
zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons
verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.
Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons
privacyreglement op onze website.

Informatie m.b.t. het inschrijfformulier
Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van uw kind. De naam moet precies zo geschreven zijn
als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk omdat de namen in onze administratie worden vergeleken in een
geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.

Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen:
● Het document Kennisgeving BSN dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt
is, of
● Een eigen paspoort (met deel waarop BSN) van het kind, of
● Een eigen identiteitskaart (met deel waarop BSN) van het kind, of
● Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wel duidelijk naar een document waar ook
het BSN op staat)
Mocht u niet (meer) beschikken over het burgerservicenummer (BSN) van uw kind(eren), dan kunt u contact
opnemen met de Belastingdienst. Zij geven u dan een afschrift van het juist sofinummer.

Toestemming gebruik beeldmateriaal.
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, b.v. tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw
kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
leerlingen.
Door wetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van het beeldmateriaal van
uw kind.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw kind te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt,
dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en/of video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet
wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op,
maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van
beeldmateriaal op internet.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, b.v. 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 formulier 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 kind gebruikt en gedeeld worden.
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Inschrijfformulier leerling
Graag volledig invullen

Persoonsgegevens van uw kind

Adresgegevens

BSN

Straatnaam

Roepnaam
Voorna(a)m(en)

Huisnummer
Postcode

Voorvoegsel(s)
(voluit)

Woonplaats

Achternaam

Adres geheim

Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats

□ M □

V

Geboorteland

Eén-ouder-gezin
Nationaliteit 1
Nationaliteit 2

□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee

Thuistaal

Overige informatie

Peuterschool /KDV
/ vorige school
(naam + plaats)
Is uw kind door een
instantie
onderzocht?
Bijzonderheden

Huisarts (naam)

Telefoonnr.
Tandarts (naam)

□ Ja □

Nee

Telefoonnr.
Medicijngebruik
Allergieën
Persoonsgegevens ouder/verzorger 1

Voornaam
Voorletters
Achternaam
Geslacht

Adresgegevens* (alleen invullen als het adres afwijkt van leerling )

Straatnaam*
Huisnummer*
Postcode*

□ M □

V

Woonplaats*

Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat

Telefoon
Mobiel
Extra telef.nr.

Relatie leerling

Adres geheim

Wettelijk
vertegenwoordiger
Beroep:

Ja / Nee

Telef. nr. geheim
Emailadres

□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee

3

Persoonsgegevens ouder/verzorger 2
1)

Voornaam
Voorletters
Achternaam
Geslacht

Adresgegevens*(alleen invullen als de gegevens afwijken van ouder/verzorger

Straatnaam*
Huisnummer*
Postcode*

□ M □

V

Woonplaats*

Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat

Telefoon
Mobiel
Extra telef.nr.

Relatie leerling

Adres geheim

Wettelijk
vertegenwoordiger
Beroep:

Ja / Nee

Telef. nr. geheim
Emailadres

□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee

Deze inschrijving moet ondertekend worden door beide ouders.

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat ingeschreven
bij een andere school.
Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Hierbij geeft ondergetekende, ouder/verzorger van
naam leerling:
……………………………………
groep:
…………………………………...
de school toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de leerling*:
Publicatie:

Doel

Toestemming
⚪ ja

⚪nee

⚪ ja

⚪nee

⚪ ja

⚪nee

⚪ ja

⚪nee

⚪ ja

⚪nee

Deze foto wordt beschikbaar gesteld aan alle ouders en
⚪ ja
leerlingen van de groep als leuke herinnering voor
later/reünie.
Dit betreft een journalist die door de school uitgenodigd wordt. ⚪ ja
(Bijvoorbeeld om een stukje te schrijven (met foto) over de
afsluiting van de Kinderboekenweek).
Onze samenwerkingspartners organiseren diverse activiteiten
⚪ ja
gedurende het schooljaar voor de kinderen. Tijdens deze
activiteiten kunnen er foto’s of video opnamen gemaakt
worden door onze samenwerkingspartners.

⚪nee

In de schoolgids en/of
schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school en het onderwijs en om een indruk te
delen over het onderwijs op school. Hiernaast wordt het
beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.
Op de openbare website van Informeren van (toekomstige) ouders, (toekomstige) leerlingen
de school
en andere geïnteresseerden over de school, het geven en
volgen van onderwijs, geven van informatie over diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
Hiermee wordt een indruk gegeven van de school.
Via het besloten ouderportaal Informeren van ouders en leerlingen over de
van de school
onderwijsactiviteiten zoals lessen, schoolreisjes, excursies,
schoolfeesten, etc.
In de (digitale) nieuwsbrief
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school.
Op sociale-media accounts
Informatie en beeldmateriaal verspreiden over activiteiten
van de school (Twitter,
(zoals excursies en schoolreisjes) en ontwikkelingen op en
Facebook, YouTube,
rondom school. Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk
Instagram)
over het gegeven onderwijs op school.
Klassenfoto’s

Journalistieke media¹ (bijv. de
krant)
Samenwerkingspartners (bijv.
bibliotheek, theater of
bezoekerscentrum van een
natuurgebied)

Plaats en datum ondertekening:
ouder/verzorger:

Naam ouder/verzorger:

Handtekening

..................................................
..........................................
..................................................
⚪ Ik teken namens de andere ouder/verzorger en draag zorg voor de communicatie van deze
toestemming.
Dit is niet van toepassing bij gescheiden ouders.
* Aankruisen wat van toepassing is.
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⚪nee

⚪nee

¹ Dit betreft journalistieke media die door de school uitgenodigd is. Op niet uitgenodigde
journalistieke media heeft de school geen invloed in verband met persvrijheid.
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