INSCHRIJFFORMULIER
PERSONALIA LEERLING

PERSONALIA VERZORGER 1

Achternaam

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Voorletters
Geslacht M / V

Roepnaam

Relatie tot kind vader / moeder / ..........
Wettelijke verzorger O Nee
O Ja

Geslacht M / V

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Beroep

BSN

Hoogst Genoten opleiding

Onderwijsnummer

Diploma behaald

Gezindte

Telefoon werk

Eerste nationaliteit

Telefoon mobiel

Tweede nationaliteit

Burgerlijke staat

Culturele achtergrond (land)

Straat en huisnummer

Land van herkomst (tbv Cfi)

Postcode

Datum in Nederland

Plaats

Land van herkomst vader

Telefoon thuis

Land van herkomst moeder

Telefoon thuis geheim Ja / Nee

Opleidingcat. verzorger 1 O basisonderw. of (v)so-zmlk
O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
O overig vo en hoger
Opleidingcat. verzorger 2 O basisonderw. of (v)so-zmlk
O lbo/vbo pro of vmbo bbl/kb
O overig vo en hoger
VVE deelname Ja / Nee

E-mail
PERSONALIA VERZORGER 2
Achternaam
Voorletters
Geslacht M / V
Relatie tot kind vader / moeder / ..........
Wettelijke verzorger O Nee
O Ja
Geboortedatum

Naam VVE programma

Geboorteplaats

Indien afkomstig van andere school:

Beroep

School van herkomst naam

Hoogst Genoten opleiding

School van herkomst plaats

Diploma behaald

Volgt onderwijs sinds

Telefoon werk

HUISARTS EN MEDISCH

Telefoon mobiel

Achternaam huisarts

Burgerlijke staat

Adres

Indien afwijkend van verzorger 1:

Woonplaats

Straat en huisnummer

Medicijngebruik Ja / Nee

Postcode

Indien ja, welke medicijnen

Plaats

Allergie

Telefoon thuis

Producten die kind niet mag

Telefoon thuis geheim Ja / Nee
E-mail

ONDERTEKENING
Handtekening verzorger/ouder 1

Handtekening verzorger 2
Handtekening verzorger/ouder 2

GEZIN
Aantal kinderen gezin:____________
_____________
Noodnummer en naam:___________
_______________________________

Datum aanmelding:____________

Eventuele opmerkingen:____________
__
________________________________

Verklaring
Ondergetekende verklaart
1. dat hij/zij de grondslag van Florion zoals geformuleerd en geborgd in de statuten1, onderschrijft/onderschrijven2.
2. dat hij/zij, waar mogelijk, een wezenlijke bijdrage levert/leveren aan de verwezenlijking van de gereformeerde identiteit van de school.
3. dat het hun bekend is, dat hij/zij als ouder(s)/verzorger(s) alle rechten en plichten heeft/hebben die horen bij en voortvloeien uit het hebben
van een kind op deze school.
Plaats:

………………………………………………………

………………………………………………………………………
[handtekening verzorger/ouder 1]

Datum:

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………
[handtekening verzorger/ouder 2]

Verklaring School
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke ouder heeft recht op inzage en correcte van onjuiste administratietieve gegevens van het kind.
Toelichting BSN- en Onderwijsnummer en Opleidingcategorie
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een BSN van de leerling nodig. Wanneer een leerling
geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.
Voor DUO heeft de school ook de opleidingscategorie en diploma Verzorgers nodig, wilt u dit correct aangeven en opschrijven.
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Zie bijgaande brief voor toelichting in het kader van de AVG
Wilt u het formulier toestemming ondertekenen en met het inschrijfformulier inleveren bij de administratie.
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Grondslag is de Bijbel als onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Eenheid
Onder ‘onderschrijven’ wordt verstaan ‘erkennen’ en ‘goed vinden
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Toelichting en formulier toestemming in het kader van de AVG
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie
Parnassys van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie
is de AVG 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 dat de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.
Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld
cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de
juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Daarnaast kan
het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn
vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke grond bestaat, dan vragen wij u
vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 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.
Wij zijn wij wettelijk verplicht een aantal vragen opgenomen in dit inschrijfformulier aan u te stellen. Zo
vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: het aantal
leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van onze
leerlingen.
Toestemming
In het kader van privacywetgeving, willen wij u toestemming vragen voor het delen van de volgende
persoonsgegevens. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op
een later moment alsnog toestemming geven.
Foto- en videomateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien
zijn. Graag willen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Uw toestemming geldt 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. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet en dit vooraf met ons af te stemmen.
Adressenlijst
Op onze school wordt er, per klas, een lijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met
contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd)
willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf, etc. Wij vragen hierbij uw toestemming om
de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere ouders van de
school. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld (en moet u daar zelf voor
zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik
onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.
Sociale media/App-school
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik
hiervan brengt risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Op
school besteden we in ons lesprogramma hier aandacht aan. Wij vragen u om bij het gebruik van sociale
media door u (of door uw kinderen) alert te zijn en de privacy van anderen te respecteren.

GBS De Planthof
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord
tel. 0527-614823
www.florion.nl
bestuurskantoor@florion.nl
info.deplanthofemmeloord@florion.nl

Formulier toestemming

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………., dat:
1. foto’s, video’s en namen van uw kind(eren) WEL gebruikt mogen worden:
Leerlingadministratie Parnassys
Kamp Unit C delen via we-tranfer of USB stick
in de klassenkrant
in de schoolgids
voor publicatie in kranten (bijvoorbeeld het ND of plaatselijke kranten)
in de app tussen ouders en leerkrachten (App-school, Klassenboek)
op de website van de school
op de website van Florion (de vereniging waarvan uw school deel uitmaakt)
in folders en flyers ter promotie van de school
voor presentaties in de school (bijvoorbeeld vieringen, voor ouderavonden,
(maand)openingen,
projecten en thema-week)
in folders en flyers ter promotie van Florion (de vereniging waarvan uw school deel uitmaakt)
voor gebruik door studenten en stagiairs (bijv. Sportdag)
voor gebruik door studenten en stagiairs ten behoeve van hun opleiding
(kruis aan waar u toestemming voor geeft)
2. haar/zijn naam, adres en telefoonnummer WEL/NIET* gedeeld mag worden met andere ouders

(*streep door wat niet van toepassing is)
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam:
Datum:
Plaats:

Handtekening:

(Het formulier inleveren bij de administratie).
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