Inschrijfformulier leerling
OPOD-school
U wilt uw kind inschrijven op
Vorige school (indien van toepassing)
In te vullen door OPOD
Inschrijfdatum

Uitschrijfdatum

Gewicht/groep

Uitschrijfbestemming

Gegevens leerling
BurgerServiceNummer1

O kopie document / O BSN check

Roepnaam
Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam2
Geslacht
Geboortedatum
Adres + huisnummer
Adres geheim

O geheim / O onbekend

Postcode + woonplaats
Telefoon thuis

O geheim

Mobiel nummer

van:

Mobiel nummer

van:

Mobiel nummer

van:

Email-adres verzorger 1
Email-adres verzorger 2
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit 1
Nationaliteit 2
In Nederland sinds
Thuistaal
Zwemdiploma

Behaald in:

Een kopie van het document van de belastingdienst,, zorgpas of uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie bijvoegen of een controle check van
het BSN op identiteitsbewijs van het kind. Privacygevoelige gegevens worden vernietigd na geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.
2 Let erop dat de naam van uw kind hetzelfde gespeld is als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk omdat de namen in onze
administratie daarmee vergeleken worden in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.
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Gezinssituatie
Samenstelling gezin
Eén-ouder-gezin
Woont in COA

Ja / Nee
Ja / Nee

Co-ouderschap

Ja / Nee

Omgangsregeling

Woont in tehuis

Ja / Nee

Ja / Nee

VVE
Naam
voorschool
VVE-programma

Ja / Nee

Begindatum

Type voorschool

PSZ / KDV / Gastgezin / Anders

Aanwezigheid

Meer dan 4 dd per week / Meestal
/ Onbekend / Vaak / Weinig

Einddatum

Medische gegevens
Zorgverzekeraar
WA-verzekering

Polisnummer
Ja / Nee

Huisarts

Telefoon
huisarts

Medicijnen

Diagnose

Medische info

Verzorger 1

Verzorger 2

Voornaam

Voornaam

Voorletters

Voorletters

Voorvoegsel(s)

Voorvoegsel(s)

Achternaam

Achternaam

Straatnaam

Straatnaam

Huisnummer

Huisnummer

Plaats

Plaats

Relatie tot leerling

Relatie tot leerling

Extra telefoonnr

Extra telefoonnr

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteland

Geboorteland

Nationaliteit

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Beroep

Beroep

Vluchtelingenstatus

Ja / Nee

Vluchtelingenstatu
s

Ja / Nee

Inschrijfformulier leerling
Geloofsovertuiging

Geloofsovertuiging

Is uw kind door een instantie onderzocht

Ja / Nee

Soort
onderzoek

Ambulante begeleiding

Ja / Nee

Door instantie

Gaat u ermee akkoord dat:
Gegevens betreffende uw kind door de voorschool of kinderdagverblijf aan de school worden
overgedragen?

Ja / Nee

Gegevens van uw kind betreffende een onderzoek door een instantie aan de school worden overgedragen?

Ja / Nee

Persoonsgegevens van uw kind ten behoeve van een bibliotheekpas aan de bibliotheek worden
doorgegeven?

Ja / Nee

Er een Google-email-account voor uw kind wordt aangemaakt welke noodzakelijk is voor het volgen van
digitaal onderwijs?

Ja / Nee

Nadere toelichting indien niet akkoord

Overige bijzonderheden

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

Verzorger 2

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening

Inschrijfformulier leerling

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Beste ouder/verzorger,
Op onze scholen 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.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis
bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en 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.
Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor Stichting OPOD 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 stagejuf 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.
Let op: zonder ondertekend formulier zal (en kan) de school op geen enkele manier gebruik maken van het
beeldmateriaal van uw zoon/dochter. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook
mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
Wilt u het antwoordformulier met uw kind meegeven naar school?
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

Niek Barendregt,
Voorzitter College van Bestuur OPOD
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………………..
groep ……..

naam school …………………………………………………………….

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door de Stichting OPOD gemaakt c.q. gebruikt mogen worden*:

Beeldmateriaal mag door [SCHOOL]
gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen

*

• in de schoolgids en/of
schoolbrochure
• op de openbare website van de
school/stichting

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school en de onderwijsmogelijkheden.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school, het gegeven en te volgen
onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals
schoolreisjes) en ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het
gegeven onderwijs op school.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor
PR-doeleinden van de school.
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals
schoolreisjes en andere activiteiten).
Plaatsen van foto’s in beveiligde omgeving van de
schoolapp.

ja/nee

Beeldmateriaal mag gemaakt worden voor:

*

• in de (digitale) nieuwsbrief
• op sociale-media accounts van de
school/stichting (Twitter, Facebook)

• PR/ pers doeleinden (flyers,
(digitale) krant e.d.)
• School- app

Klassenfoto

• verspreiding van de klassenfoto
Het laten maken en verspreiden van de gekochte foto’s
aan
aan de leerlingen van de desbetreffende klas.
medeleerlingen
● let op: zonder akkoord zal uw kind niet op de klassenfoto komen.
* aangeven waarvoor u toestemming geeft

Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................

ja/nee

ja/nee
ja/nee

ja/nee
ja/nee

ja/nee
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