Aanmeldformulier basisschool De Diamant
Personalia Leerling
Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode

Woonplaats

Geheim adres?

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Telefoonnummer geheim?

□ Nee

□ Ja

Mobiel nummer geheim?

□ Meisje

□ Jongen

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

BSN*

Onderwijsnummer*

Eerste nationaliteit

Tweede nationaliteit

□ N.v.t.

Datum in Nederland

□ N.v.t.

Land van herkomst

□ N.v.t.

* Toelichting BSN- en onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de
leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer
gebruikt

Medische gegevens
Naam huisarts

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Medicijnen

□ N.v.t.

Allergieën

□ N.v.t.

Broers en zussen
Naam

□ Zelfde school

Naam

□ Zelfde school

Naam

□ Zelfde school

Naam

□ Zelfde school

Noodnummers
Naam

Telefoonnummer

Relatie

Naam

Telefoonnummer

Relatie

Naam

Telefoonnummer

Relatie

Naam

Telefoonnummer

Relatie

Gegevens vorig onderwijs
Naam VVE Programma

□ N.v.t.

Naam school van herkomst

□ N.v.t.

Plaats school van herkomst

□ N.v.t.

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

□ N.v.t.

Personalia verzorger 1

Personalia verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voornamen

Voornamen

Voorletters

Voorletters

Aanhef

□ Mevrouw

□ Heer

Relatie tot kind
Wettelijk verzorger

Aanhef

□ Nee

□ Ja

Wettelijk verzorger
Geboortedatum

Geboorteland

Geboorteland

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding
□ Nee

□ Ja

Diploma behaald

Beroep

Beroep

Werkzaam bij

Werkzaam bij

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon thuis geheim?
E-mail

□ Heer

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

Relatie tot kind

Geboortedatum

Diploma behaald

□ Mevrouw

□ Nee

□ Ja

Telefoon thuis geheim?
E-mail

Indien adres afwijkend is van het adres van leerling, graag onderstaande invullen
Adres verzorger 1

Adres verzorger 2

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL
Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen: (Aankruisen indien van toepassing).
Klassenfoto

☐ Mijn kind mag op de klassenfoto, gemaakt door de school zelf of door de
schoolfotograaf (toestemming individuele foto’s gaat via schoolfotograaf).

In de (digitale) nieuwsbrief

☐ Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en
om school

Op ISY

☐ Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals
schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om
school.

In de schoolgids

☐ Schoolfoto’s ter illustratie toevoegen aan schoolgids en evt. schoolkalender.

Op sociale-media accounts van
de school (Bijv. Twitter,
Facebook)

☐ Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en
ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op
school.

Op de website van de school

☐ Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de
school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten
zoals schoolreisje, schoolfeesten, etc.

TOEGANG PERSOONSGEGEVENS
☐ Indien ik op school onbedoeld in aanraking kom met persoonsgegevens van anderen zal ik hier zorgvuldig mee
omgaan en dit meteen melden bij de directeur van de school.

INTREKKING TOESTEMMING GEBRUIK SOCIALE MEDIA EN
BEELDMATERIAAL
☐ Ik ben ervan op de hoogte dat ouders/verzorgers te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de
toestemming m.b.t. het gebruik van sociale media en beeldmateriaal kunnen intrekken. Dit dient
schriftelijk te gebeuren middels het formulier Toestemming gebruik beeldmateriaal en sociale media,
voorzien van naam, datum en handtekening.

Overige opmerkingen

VERKLARING
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de gegevens kunnen
worden gecontroleerd.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Eerste verzorger

Tweede verzorger

Datum

Datum
Handtekening

Handtekening

