
   

 
 

Aanmeldingsformulier leerling 
 
Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo 

geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee 

worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 

 

Is er reeds een kind uit uw gezin op onze school geplaatst?    O Ja O Nee 

 

Persoonsgegevens kind Adresgegevens 
Burger 

servicenummer *  
 

Woonland 
 

Roepnaam   Postcode  

Voorna(a)m(en)   Straatnaam  

   Huisnummer  Toev.  

Voorvoegsel(s)   Plaatsnaam  

Achternaam   Gemeente  

Geslacht O M  O V  Adres geheim O Ja  O Nee 

Geboortedatum 
  Plaatsing in groep 

(door school in te vullen) 

 

 

Bereikbaarheid 
Telefoon  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Mobiel  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Extra telef.nr.  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

E-mail  

In geval van nood als eerste bellen naar : 

 

Geboortegegevens 
Geboorteplaats   Nationaliteit 1  

Geboorteland   Nationaliteit 2  

   In Nederland sinds  

 

Gezinssituatie     
Thuistaal   Naam voorschool  

Woont in COA O Ja  O Nee  Type voorschool  

Woont elders O Ja  O Nee  
Deelgenomen aan 

VVE programma 
O Ja  O Nee 

 

Medische informatie  

WA verzekering O Ja  O Nee  Bijzonderheden: 

Huisarts  

Telefoonnr. Arts  

Medicijngebruik *  

Diagnose *  

Medische info 

(bijv. allergieën) *  

 



   

 
 

   

 

Persoonsgegevens verzorger 1 Adresgegevens (indien anders) 
Voornaam   Woonland  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  Toev.  

Relatie leerling           Plaatsnaam  

Schoolpost O Ja  O Nee  Gemeente  

 

Bereikbaarheid 
Telefoon  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Mobiel  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Extra telef.nr.  Omschrijving (werk etc.) Geheim O Ja O Nee 

E-mail  

 

Overige gegevens verzorger 1 
Geboorteland   Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee 

Nationaliteit  

Burg. Staat   

 

Persoonsgegevens verzorger 2       Adresgegevens (indien anders) 
Voornaam   Woonland  

Voorletters   Postcode  

Voorvoegsel(s)   Straatnaam  

Achternaam   Huisnummer  Toev.  

Relatie leerling           Plaatsnaam  

Schoolpost O Ja  O Nee  Gemeente  

 

Bereikbaarheid 
Telefoon  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Mobiel  Omschrijving  Geheim O Ja O Nee 

Extra telef.nr.  Omschrijving (werk etc.) Geheim O Ja O Nee 

E-mail  

 

Overige gegevens verzorger 2 
Geboorteland   Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee 

Nationaliteit  

Burg. Staat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
Naam vorige 

school 
  Zwemdiploma O Ja  O Nee 

Kind zit nu in 

groep 
  Leerlingvervoer  O Ja  O Nee 

Telefoonnummer   Vervoersbedrijf   

Plaatsnaam   Bus-taxi nummer  

 

* op eigen verzoek 

 

 

 

 

Dit inschrijfformulier  moet ondertekend worden door beide ouders. Wat als u gescheiden bent? 

 Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. 

 In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. 

 

 

Ondergetekenden geven hiermee toestemming aan de school om gegevens te mogen opvragen 

bij de school of peuterspeelzaal van herkomst. 

Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat 

ingeschreven bij een andere school.  

 

 
O Ouder 1 / O Verzorger 1 / O Voogd 1         O Ouder 2 / O Verzorger 2 / O Voogd 2                

 

Datum 

 

 

Plaats 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

Datum 

 

 

Plaats 

 

 

Handtekening 

 

Met dit formulier is uw kind aangemeld bij Brede School De Zonnewende. Na eventueel overleg 

met andere instellingen (denk aan huidige school of opvangorganisatie), zal de school overgaan 

tot inschrijving. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 

 

 
Beste ouder/ verzorger,  

 

Op onze school 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. 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 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 Brede School De Zonnewende 

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 stage-juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig 

toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, 

dan op het antwoordformulier 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 zoon/ dochter gebruikt en gedeeld worden.  

 

Wilt u het antwoordformulier met uw kind meegeven naar Brede School De Zonnewende? 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Debby Drost 

Directeur 



   

 
 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 

 

 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorgers van …………………………………… 

Leerplein …….. 

 

 

Dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door Brede School De Zonnewende gebruikt 

mogen worden*: 

 

 

Beeldmateriaal mag door 

De Zonnewende gebruikt 

worden: 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen: 

О 1: In de schoolgids en/ of 

schoolbrochure 

 

 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 

leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden. 

Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-

doeleinden van de school.  

О 2: Op de openbare 

website van de school 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 

leerlingen over de school, het gegeven en te volgen 

onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals 

schoolreisjes, schoolfeesten, etc.  

О 3: Op het besloten deel 

van Social Schools  

/Basisschoolapps 

Informeren van ouders en leerlingen over de 

onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, 

schoolfeesten, etc.  

О 4: In de  

(digitale nieuwsbrief) 

 

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en 

ontwikkelingen op en om school. 

О 5: Het maken van foto’s  

door de schoolfotograaf 

Ten behoeve van het maken van een portretfoto 

individueel en klassenfoto en afhandeling van eventuele 

aankoop. 

О 6: Infoschermen bij de  

Ingangen van de school 

Binnen de school op infoschermen ten behoeve van 

informatie voor ouders en belangstellenden. 

 

*aankruisen waarvoor u toestemming geeft  

 

Datum:    ………………………………………………………….. 

  

Naam ouder/ verzorger:  ………………………………………………………….. 

 

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

 
 



   

 
 

Beste ouder/verzorger, 

 

Binnenkort starten wij op school met Prowise GO. Dit is een online leeromgeving die één-

op-één onderwijs op de school ondersteunt. 

 

Vanuit deze educatieve omgeving zet de leerkracht webapplicaties klaar. Daarnaast 

heeft de leerkracht dankzij de klassenmanagementmodule de regie over personal 

devices zoals Chromebooks. Hij/zij volgt live hoe leerlingen aan het werk zijn tijdens een 

opdracht of toets, bepaalt welke site open staat en pauzeert de devices. De leerkracht 

ziet dankzij online oefenprogramma’s precies hoe ver leerlingen zijn, welke leerlingen 

meer ondersteuning nodig hebben of juist klaar zijn voor extra uitdaging. Zodat leerlingen 

alles kunnen geven wat ze in zich hebben en de leerkracht ze de persoonlijke aandacht 

geeft die ze nodig hebben. 

 

De klassenmanagementmodule zetten wij in om inzicht te houden in het werk en de 

werkhouding van onze leerlingen. Mochten leerlingen met andere dingen bezig zijn, dan 

geeft de module ons de mogelijkheid om hierop in te spelen en de leerlingen op de juiste 

manier te begeleiden. 

 

Beleidswijziging 

Wij beheren met Prowise GO de devices waar leerlingen mee werken. Sinds de invoering 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben scholen meer 

verantwoordelijkheden dan voorheen om persoonsgegevens van medewerkers en 

leerlingen te beschermen. Om deze reden is voor het live volgen van leerlingdevices in de 

klassenmanagementmodule toestemming nodig van een ouder/verzorger. 

 

Toestemming 

Wij vragen u, als ouder/verzorger van onze huidige leerling(en), hierbij dan ook expliciet 

om toestemming voor het live volgen van het device. Laat via de bijgevoegde invulstrook 

weten of u akkoord bent. U kunt uw toestemming overigens op ieder moment weer 

intrekken.  

 

Wanneer er geen toestemming is voor het live volgen van het leerlingdevice, kan een 

leerkracht het device van de leerling nog wel beheren. Onder beheren valt onder andere 

het openen en afsluiten van tabbladen en het pauzeren van het device. Dit hoort bij de 

gebruikelijke verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

 

Aangezien het van belang is om inzicht te hebben in de bezigheden van leerlingen onder 

schooltijd, gaan wij er vanuit dat ouders/verzorgers achter onze keuze voor de 

klassenmanagementmodule zullen staan. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we graag met u in gesprek. 

 

Wij wensen alle leerlingen veel plezier in de Prowise GO-leeromgeving! 

 

 

Met vriendelijk groet, 

 

De schooldirectie 

 



   

 
 

Invulstrook Prowise GO 

 

 

De ouder/verzorger van………………………. geeft door ondertekening van dit formulier 

uitdrukkelijk toestemming voor het live volgen van het device waar de leerling met 

zijn/haar Prowise-account op werkt. 

 

Naam ouder/verzorger: …………………………………………………………………… 

 

Plaats, datum:  …………………………………………………………………… 

 

 

 

Handtekening:  …………………………………………………………………… 

 

 

Geef de invulstrook ondertekend mee en lever deze in bij de leerkracht. 


