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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

1.     ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VOOR DE SCHOOL 

 

1.1        Gegevens over het kind 

 

Naam:   

Voornaam:   

Geslacht:       Man                                  Vrouw 

Adres: 
 

  

Geboortedatum:   Geboorteplaats:   

Nationaliteit:   

Rijksregisternummer/BIS-nummer:   

 

1.2        Gegevens over de ouders 

 

Gegevens ouder 1 (gezinshoofd) Geslacht:    Man         Vrouw 

Naam:  

Voornaam:  

Adres:  

E-mailadres:  

Telefoon thuis:  GSM:   

* (adoptie) vader/moeder, voogd 

 

Gegevens ouder 2 Geslacht:    Man        Vrouw 

Naam:  

Voornaam:  

Adres: 

 

E-mailadres:  

Telefoon thuis:  GSM:   



Inschrijvingsformulier vzw SKB-Neerpelt pagina 2 van 4  

Ouders gescheiden:    Ja          Nee Co-ouderschap:    Ja          Nee 

Regeling:   

  

Andere personen die het kind feitelijk 

onder bewaring hebben (pleegouder, 

stiefouder, grootouder 

Andere personen die het kind feitelijk 

onder bewaring hebben (pleegouder, 

stiefouder, grootouder 

Naam:  Naam:  

Voornaam:  Voornaam  

Geslacht:    Man         Vrouw Geslacht    Man         Vrouw 

Relatie tot kind:  Relatie tot kind:  

Adres:  Adres: 

 

Telefoon:  Telefoon:  

GSM:  GSM:  

 

1.3        Gegevens over de leefeenheid 

 

Naam en voornaam alle kinderen in de leefeenheid op onze 

school - van oud naar jong 

(half- en/of stiefbroertjes/zusjes) 

Geboortedatum 

  

  

  

  

  

 

1.4        Noodnummers tijdens de schooluren indien ouders niet bereikbaar zijn 

 

(Duid volgorde van communicatielijn in geval van nood aan.) 

 

De huisarts 

Naam:  Naam:  

Telefoon:  GSM:  

 

Persoon 1 

Naam:  Voornaam:  

Telefoon:  GSM:  

Relatie tot kind:   

 

 



Inschrijvingsformulier vzw SKB-Neerpelt pagina 3 van 4  

Persoon 2 

Naam:  Voornaam:  

Telefoon:  GSM:  

Relatie tot kind:   

 

In geval van anderstalige ouder en indien van toepassing: Contactgegevens tolk: 

Naam:  

Telefoon:  

E-mail:  

 

1.5        Schoolloopbaan 

 

Schoolverandering:         Ja          Nee 

Naam vorige school:  

Adres: 

 

Gevolgde leeftijdsgroep / leerjaar:  

Kopie rapport vorig schooljaar wordt bijgevoegd:    Ja          Nee 

* Document van schoolverandering wordt ingevuld. 

 

1.6        Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 

 

De verklaring ‘anderstalige nieuwkomer’ wordt ingevuld. (zie deel 8 v/d schoolbrochure) 

 

1.7        Opvraging leerlingenkenmerken in het kader van financiering en subsidiëring 

 

Kind is buiten het gewone gezinsverband opgenomen door een 

persoon, een gezin, een voorziening of sociale dienst in het kader van 

bijzondere jeugdbijstand. 

 Ja      Nee 

* Indien van toepassing, wordt noodzakelijk attest bijgevoegd. 

 

Ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- 

en circusexploitanten en –artiesten, Rom-zigeuners/manoesj- 

zigeuners/voyageurs, Roma-zigeuners) 
(zie deel 8 van de schoolbrochure - BaO/2006/04) 

 Ja      Nee 

* Indien van toepassing, wordt noodzakelijk attest bijgevoegd. 

 

Thuistaal van het kind  

Opleidingsniveau van moeder                                                  
 Ja      Nee 

* Vragenlijst over de achtergrond van het kind moet ingevuld en bijgevoegd worden. (enkel 

wanneer het kind een eerste maal in een Vlaamse school wordt ingeschreven) 
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2.     DIVERSE GEGEVENS 

 

Anderstalige nieuwkomers 
 

   Ja          Nee 

Verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs 
 

   Ja          Nee 

Broer(s)-zus(sen) al op school 
 

   Ja          Nee 

Kind van een personeelslid op school 
 

   Ja          Nee 

 Onthaalbrochure ontvangen 

 

Akkoord met schoolreglement en pedagogisch project. Indien slechts één ouder 

tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de 

artikels 373 en 374 van het burgerlijk wetboek te handelen met instemming van 

de andere ouder. 

Aanmeldingsdatum (datum van vandaag):  

Aanmeldingsuur:  

Inschrijvingsdatum:  

Status van inschrijving 
 

 Gerealiseerd  Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde 
   

 Niet gerealiseerd  Uitgesteld 

 

De hierboven gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven. De school verwerkt deze 

informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsysteem. De toegang is afgeschermd 

met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrecht. 
 

De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op school ingeschreven is (per begonnen 

schooljaar), behoudens wettelijke verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het 

informatieveiligheid- en privacy beleid is terug te vinden op de website van onze school of kan 

op eenvoudige vraag geraadpleegd worden. 
 

Overeenkomstig de Europese vordering ‘Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG of 

GDPR)’ van 25 mei 2018 heeft u steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van de 

verwerkte gegevens 

 

Voor akkoord en waar verklaard, 

 

Handtekening vader, moeder, voogd, opvoeder 
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TOESTEMMINGSFORMULIER 
 

Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen we uw 

uitdrukkelijke toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de 

persoonsgegevens doen. Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze 

verplichtingen vallen. 

 

Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke 

gegevensverwerkingen. 

 

1.1 Gegevens over het kind 

 

Naam:   

Voornaam:   

Klas:  

Schooljaar:  

 

1.2 Verwerking van digitale gegevens 

 

 Ja Nee 

Mogen wij een klasfoto maken en bezorgen (voor vrijblijvende 

aankoop) aan de ouders van leerlingen in de klas? 
  

Mogen er gerichte beelden (foto’s, video’s) genomen worden van 

activiteiten in de klas, de school, tijdens excursies, enz. … 
  

Mogen deze (klas)foto’s gepubliceerd worden op de schoolwebsite 

https://www.jaaktassetschool.be/ ? 
  

Mag dit beeldmateriaal getoond worden op een scherm tijdens een 

schoolfeest, het infobord in de hal van de school, …, om zo 

(toekomstige) leerlingen en hun ouders te informeren over de 

school en het schoolgebeuren 

  

Mogen deze (klas)foto’s gepubliceerd worden op de internetgazet 

van Pelt? * 
  

Mag dit beeldmateriaal gepubliceerd worden in een krant? * 

(bv. Eerste klasje, eerste leerjaar?) 
  

* Wanneer externe personen artikels of foto’s van schoolactiviteiten plaats op diverse 

onlineplatformen, kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Hier ligt dan de 

verantwoordelijkheid bij de verwerkers (verantwoordelijk uitgever van het online forum) 

https://www.jaaktassetschool.be/
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Mogen we een klassenlijst met telefoonnummers delen met de 

klasgenootjes? 
  

Mogen we een klassenlijst met adressen delen met de 

klasgenootjes? 
  

 

1.3 Verwerking van medische gegevens (vertrouwelijk) 
 

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreft (art. 9, lid 1 

AVG), tenzij u de school hiervoor schriftelijk toestemming geeft (art. 9, lid 2 AVG). U kan indien u dat 

wenst, deze toestemming op elk moment intrekken. U hebt het recht deze gegevens in te zien en zonodig 

te laten verbeteren. 

 

De school zal deze gegevens enkel verwerken met bedoeling: 

 

• Adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties; 

• Uw zoon/dochter te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele 

ontwikkeling. 

 

Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon/dochter betrokken zijn kunnen deze 

gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van deze 

informatie te eerbiedigen. 

 

U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van u zoon of dochter mee te delen. De school kan 

echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn. 

 

De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw zoon/dochter op te volgen. 

 

1 Van welke gegevens over de gezondheid van uw kind wenst u de school op de hoogte te 

brengen? 

 

 

 

2 Wordt uw kind hiervoor behandeld?  Ja  Nee 

3 Wenst u in dat geval de naam, adres en telefoonnummer op te geven van de behandelende 

(huis)arts, dit om eventueel contact te kunnen nemen.  

 

 

 

4 Neemt uw kind hiervoor medicatie in?   Ja  Nee 

5 Wat verwacht u van de school op dit vlak? Wat moeten we weten of doen (o.a. over het 

gebruik van medicatie)? Wat moeten we zeker niet doen? De school zal, indien nodig, met u 

overleggen wat zij haalbaar echt en wat niet.  
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6 Bent u van oordeel dat de gezondheidstoestand het volgen van bepaalde lessen beïnvloed? 

 

 

 

Ook hier zal de school, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet. 

7 Mag (de arts van) het CLB verslagen die hierover bestaan, 

opvragen of hierover overleggen? 
 Ja  Nee 

 

1.4 Diverse gegevens 

 

Overeenkomstig de Europese vordering ‘Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG 

of GDBR)’ van 25 mei 2018 heeft u steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van de 

verwerkte gegevens 

 

Ondergetekende:   Vader  Moeder 

  Andere:  

Verwerking van digitale gegevens: 

  Stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen. 

Verwerking van medische gegevens (vertrouwelijk): 

  Stemt in met de verwerking van deze gegevens betreffende de gezondheid van haar/zijn 

zoon/dochter in het kader van de vermelde doelen. 

  Er zijn geen gegevens betreffende de gezondheid van onze zoon/dochter mee te delen. 

 Wensen geen gegevens betreffende de gezondheid van onze zoon/dochter mee te delen. 

Datum:  

Naam van de ouder:  

Handtekening:  
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