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Voor de inschrijving van uw kind op onze school, dient u dit inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen en te 

ondertekenen. De met een * aangeduide rubrieken zijn verplicht om in te vullen. 

 

 

 

Achternaam     ___     Tussenvoegsel_________________________________ 

Voorna(a)m(en)     ___     Roepnaam     ______      

Geslacht      Meisje      Jongen 

Geboortedatum     ___     Geboorteplaats      

BSN**      ___     (in te vullen door school)   controle BSN        paraaf:          

Adres      ___     Postcode       

Woonplaats     ___     Geheim adres?   Nee        Ja   

Telefoonnummer    ___     Telefoonnummer geheim?  Nee        Ja   

Eerste nationaliteit    ___      

Indien van toepassing: 

Tweede nationaliteit    ___     Land van herkomst    ___      

Datum in Nederland    ___      

 

Heeft uw kind een vluchtelingenstatus of is het asielzoeker?   Nee   Ja  

Indien ja, de school zal hierover aanvullende informatie aan u vragen.   

* Verplicht om in te vullen. 

** Toelichting BSN-nummer 

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer 

(BSN) van de leerling nodig. Voor de controle van dit nummer vraagt de school om inzage in het identiteitsbewijs. 

 

Personalia leerling* 

Basisschool de Disselboom 

Kerkstraat 12 

5513 AP Wintelre 

Tel.: 040-2051580 

Email: disselboom@veldvest.nl 

Website: www.bsdedisselboom.nl 

Datum eerste lesdag: 
(door school in te vullen) 

 

http://www.bsdedisselboom.nl/
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Verboden producten    ___     Allergieën     _______ 

 

Overige medische informatie (denk hierbij aan medicijngebruik en overige van belang zijnde informatie) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

      

 

 

Naam Voor- en Vroegschoolse Educatie programma         

Naam Kinderdagverblijf / Peuterspeelzaal          

Plaats Kinderdagverblijf / Peuterspeelzaal          

 

 

 

Naam school van herkomst            

Plaats school van herkomst            

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jjjj)           

Huidige groep              

 

 

 

Naam        geboortedatum     

Naam        geboortedatum     

Naam        geboortedatum     

 

* Verplicht om in te vullen 

 

Medische gegevens 

Voorschoolse programma’s (indien van toepassing)  

Gegevens vorig onderwijs* (indien van toepassing) 

Broers en zussen (indien van toepassing) 



Basisschool de Disselboom - Inschrijfformulier 

 

Pagina 3 van 7 

 

 

 

 

Achternaam     ___      Achternaam       

Tussenvoegsel     ___      Tussenvoegsel      

Roepnaam     ___      Roepnaam       

Voorletter(s)     ___      Voorletter(s)       

Aanhef    Mevrouw  Heer ___      Aanhef         Mevrouw         Heer  

Geboortedatum     ___      Geboortedatum      

Geboorteplaats     ___      Geboorteplaats      

Geboorteland     ___      Geboorteland      

Burgerlijke staat     ___      Burgerlijke staat      

Telefoon mobiel    __geheim       Telefoon mobiel   _____geheim  

Telefoon werk    __geheim       Telefoon werk   _____geheim  

Telefoon thuis    __geheim       Telefoon thuis   _____geheim  

Relatie tot kind (vader/moeder/………)  ___      Relatie tot kind (vader/moeder/………)    

Ouderlijk gezag    Nee ___ Ja___      Ouderlijk gezag  ___ Nee  Ja  

Thuistaal     ___      Thuistaal       

Email      ___        Email        

 

* Verplicht om in te vullen. 

 

 

 

 

 

Personalia ouder/verzorger 1*  Personalia ouder/verzorger 2 (indien van toepassing) 
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Indien afwijkend van adres leerling: 

 

 

 

Adres      ___      Adres       

Postcode     ___      Postcode       

Woonplaats     ___      Woonplaats       

 

 

Is er sprake van een situatie dat u gescheiden/niet samenwonend bent?   Nee   Ja 

Indien ja: 

Bij wie staat het kind ingeschreven?    ouder / verzorger 1 

         ouder / verzorger 2 

           wisselend bij beiden 

         anders, namelijk _______________________________ 

 

Bij wie berust het ouderlijk gezag?    gedeeld ouderlijk gezag 

          alleen bij ouder / verzorger 1* 

          alleen bij ouder / verzorger 2* 

Oudergesprekken: 
Gesprekken met de leerkracht(en) over de (school)ontwikkeling van uw kind/kinderen zullen in principe met 
beide ouders plaatsvinden. U zult daarvoor gezamenlijk worden uitgenodigd. 
Is er een specifieke reden dat u de gesprekken apart wenst te voeren? 
 

 nee 
 ja 

 

 

Eventuele toelichting over de woonsituatie van uw kind: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

* Indien het gezag bij uitsluitend 1 ouder berust, dienen we een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van 

uw kind te ontvangen, waarin de gezagsverhouding is vastgelegd. Deze kunt u tegen geringe kosten opvragen bij de 

Gemeente waarin uw kind woont. 

 

 

Adres ouder/verzorger 1   Adres ouder/verzorger 2  
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In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zijn wij verplicht toestemming te vragen 

voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens. 

 

Hieronder kunt u de toestemming aangeven voor het verstrekken van de gegevens van uw kind aan: 

Schoolfotograaf – adres- of emailgegevens    wel toestemming  geen toestemming  

Schoolfotograaf – het maken van foto’s     wel toestemming  geen toestemming  

Bibliotheek op school (indien van toepassing)    wel toestemming  geen toestemming  

Publicatie van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief   wel toestemming  geen toestemming  

Publicatie van beeldmateriaal op de website*    wel toestemming  geen toestemming  

Publicatie van beeldmateriaal op het besloten (met wachtwoord beveiligd) gedeelte van de website  

 wel toestemming  geen toestemming  

Publicatie van beeldmateriaal op Parro, de communicatieapp**  wel toestemming  geen toestemming  

Publicatie van de klassenfoto en/of pasfoto in de school**  wel toestemming  geen toestemming  

Delen adres-/mailgegevens aan klassenouder/oudervereniging  wel toestemming  geen toestemming  

Delen van gegevens (NAW) via klassenlijsten    wel toestemming  geen toestemming  

Delen telefoonnummer aan leerjaarouder    wel toestemming  geen toestemming  

Delen adresgegevens aan WIVAK (Wintelre vakantieweek)  wel toestemming  geen toestemming  

Uitwisselen gegevens die nodig zijn voor digitaal lesmateriaal  wel toestemming  geen toestemming  

Voor publicaties van beeldmateriaal van uw kind op de website van Veldvest, Scholen op de Kaart of andere 

websites en in het geval van bijzondere omstandigheden zal altijd specifiek om uw toestemming worden gevraagd. 

U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk weer wijzigen. 

Dat betekent dat u de verleende toestemming in kunt trekken, maar uiteraard ook alsnog toestemming verlenen. 

Aan het begin van elk schooljaar brengen wij het ‘verlenen of intrekken van toestemming’ bij u onder de aandacht. 

 

* Indien de school op de website ook de nieuwsbrieven uploadt, is de toestemming beeldmateriaal in de (digitale) 

nieuwsbrief leidend. 

** Indien van toepassing. 

Toestemming beeldmateriaal en uitwisseling gegevens  
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Naam  Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ondergetekende(n) geven hierbij toestemming, indien nodig, informatie met derden te mogen delen. 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

 

 

 

Naam      ___      Naam       

Datum     ___ ___      Datum       

 

Handtekening     ___      Handtekening      

 

Verklaring school 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld, waarbij wij ons houden aan de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). 

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind. 

(In te vullen door school) 

Datum aanmelding: _______________________   Datum inschrijving:  _______________________     

                   

           Geplaatst in groep:  _______________________ 

 

* Verplicht om in te vullen. 

 

Wie moeten wij bellen als u niet te bereiken bent? 

Opmerkingen                 (bijvoorbeeld onderzoeksgegevens van uw kind, die voor school van belang zijn en die u met ons wilt delen)

    

Ondertekening ouder/verzorger 1*   Ondertekening ouder/verzorger 2* 
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Toelichting inschrijfformulier 

Algemeen. 

Op basisschool de Disselboom gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 

privacyreglement van Veldvest, dat u kunt vinden op www.veldvest.nl De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we 

persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 

onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze 

school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meest gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij 

de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens 

over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd 

als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerling gegevens alsmede de vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem 

ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met 

persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze 

leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling 

gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier 

wordt voorkomen. Als u wilt weten hoe de verstrekkers van digitale leermiddelen omgaan met de leerling gegevens, dan 

kunt u dat nalezen in de privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. Deze kunt u opvragen 

via de administratie van de school bij de Functionaris Gegevensbescherming. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de 

informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u 

vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kun u contact 

opnemen met de leerkracht van uw kind of met de schooldirecteur. 

Het inschrijfformulier – Personalia 

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingenadministratie van onze 

school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 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 die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.  

De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht 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 beeldmateriaal 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnamen van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de 

nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf (bij inschrijving) uw toestemming. Ouders mogen te allen tijde besluiten om die 

toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven 

wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Aan 

het begin van het nieuwe schooljaar brengen we deze toestemming of intrekking bij u onder de aandacht in de 

nieuwsbrief. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de administratie van school, leerkracht 

van uw kind of bij de schooldirecteur. 

Inleveren inschrijfformulier 

 
Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde inschrijfformulier persoonlijk op school in te leveren en het Identiteitsbewijs 

(ID) van uw kind mee te brengen, zodat wij aan de hand van het ID het BSN-nummer van uw kind kunnen controleren. 

Het controleren van het BSN-nummer zijn wij vanuit de overheid verplicht. 

http://www.veldvest.nl/

