Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
e: info@spog.nl
w: www.spog.nl
t : 024 – 366 22 60

Postbus 68
6560 AB Groesbeek
Bredeweg 68
6562 DC Groesbeek

Bij welke basisschool meldt u uw kind aan?
 Adelbrecht-Windekind
 Op de Horst

 Breedeweg
 de Sieppe

 Op de Heuvel
 ’t Vossenhol
 Titus Brandsma

Is uw kind alleen bij deze school aangemeld?
 ja  nee
_______________________________________________________________________
Achternaam leerling : …………………………………………………………………………………………………………
Voorna(a)m(en)

: ………………………………………………………………………………………………………..

Roepnaam

: ……………………………… Geslacht

:M/V

Geboortedatum

: ___/___/_____

Burgerservicenr.

: ................................

Geboorteplaats

: ..........................

Geboorteland

: ................................

Thuistaal

: ..........................

Nationaliteit

: ................................

Gezinssamenstelling : graag aankruisen welke situatie op uw gezin van toepassing is
2-oudergezin
 : het kind woont met beide ouders op hetzelfde adres
Co-ouderschap
 : het kind staat ingeschreven bij: vader 
moeder 
1 ouder gezin
 : het kind staat ingeschreven bij: vader 
moeder 
Andere situatie
 : het kind staat ingeschreven bij: …………………………………
Aantal kinderen in gezin: .... jongens .... meisjes plaats van het kind
: 1e - 2e - 3e - 4e
Officieel woonadres kind (het adres waarop uw kind is ingeschreven bij de Gemeente)
Straat

: ........................................................ huisnr. ..................

Postcode

: ................................

Tel. thuis

: .................................. Geheim nr

Woonplaats

: ........................................
:

 ja  nee

______________________________________________________________________________
Naam ouder/verz 1

: ................................. Voorletters

Relatie tot het kind

:  vader moeder  stiefvader  stiefmoeder  anders…………………….…

Heeft u wettelijk gezag over het kind?

 ja

: ........ Voornaam ………………….

 nee

Geboorteland

: ................................. Beroep

: .........................................

Tel. (mobiel)

: .................................. Tel. werk

: ..................................

E-mail adres:

: ..........................................................

Uw adres, indien anders dan het adres van uw kind: ____________________________________
______________________________________________________________________________
Naam ouder/verz 2

: ................................. Voorletters

Relatie tot het kind

:  vader moeder  stiefvader  stiefmoeder  anders…………………….…

Heeft u wettelijk gezag over het kind?

: ........ Voornaam ………………….

 ja  nee

Geboorteland

: ................................. Beroep

: .........................................

Tel. (mobiel)

: .................................. Tel. werk

: ..................................

E-mail adres:

: ..........................................................

Uw adres, indien anders dan het adres van uw kind: ____________________________________

Gegevens van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of de vorige basisschool:
Naam

: ................................. Groep

: ............................................

Straatnaam

: ................................. Postcode

: ............................................

Plaats

: ................................. Telefoon

: ............................................

Heeft uw kind een VVE-indicatie (voorschoolse- en vroegschoolse educatie)?

 ja  nee

Voor organisaties van Domino is het protocol informatie-uitwisseling van toepassing.
Voor overige instellingen: geeft u de school toestemming om gegevens uit te wisselen met PSZ
(peuterspeelzaal/peutergroep)/Kinderdagverblijf/school?
 ja  nee
Huisarts en eventuele medische bijzonderheden van uw kind
Naam huisarts

: …………………………………….. Tel.nr.

: ...............................

Relevante medische gegevens/handelingen: ……………………………………………………………………………
Allergieën: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geeft u toestemming aan arts of ziekenhuis tot het verrichten van noodzakelijke eerste hulp bij uw kind
indien u op dat moment niet bereikbaar bent?
 ja  nee
Jaarlijks worden activiteiten georganiseerd waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage nodig is, de
Oudervereniging int en beheert deze bijdrage. Daarvoor geeft de school de hiervoor benodigde
gegevens van de verantwoordelijke ouder aan de penningmeester van de Oudervereniging.
Geeft u hiervoor toestemming?
 ja nee

Contactpersoon indien ouders bij een noodgeval niet bereikbaar zijn, belt de school naar:

Naam

Naam

Naam

: ................................

: ................................

: ................................

Tel.nr.

: ...............................

Mobiel nr

: ...............................

Tel.nr.

: ...............................

Mobiel nr

: ...............................

Tel.nr.

: ...............................

Mobiel nr

: ...............................

Ruimte voor eventuele aanvullende informatie die voor de school van belang kan zijn

Een kopie van een officieel document waarop het Burgerservicenummer van uw kind staat vermeld,
moet met het aanmeldingsformulier worden ingeleverd (zorgpas, brief belastingdienst).

Toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal en
gebruik van uw e-mailadres door de klassencontactouder

Hierbij geeft ondergetekende aan de basisschool toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal
(foto’s en video’s) van (naam kind): ____________________________________
Publicatie:

Doel



1 in de (digitale)
nieuwsbrief

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

 ja  nee



2 via de besloten
school-app
via het ouderportaal
(Digiduif/Parnassys)
op het besloten
deel van de
schoolwebsite

Informeren van ouders en leerlingen over de
onderwijsactiviteiten zoals lessen, schoolreisjes,
excursies, schoolfeesten, etc.

 ja  nee



3 in de schoolgids
en/of
schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school en het onderwijs en om een
indruk te delen over het onderwijs op school. Hiernaast
wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden
van de school.

 ja  nee



4 op sociale-media
accounts van de
school (Twitter,
Facebook, YouTube,
etc)
5 op de openbare
website van de
school

Informatie en beeldmateriaal verspreiden over
activiteiten (zoals excursies en schoolreisjes) en
ontwikkelingen op en rondom school. Het delen van
beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven
onderwijs op school.
Informeren van (toekomstige) ouders, (toekomstige)
leerlingen en andere geïnteresseerden over de school,
het geven en volgen van onderwijs, geven van
informatie over diverse onderwijsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolfeesten, etc. Hiermee wordt een
indruk gegeven van de school.

 ja  nee






Toestemming

 ja  nee

De schoolfotograaf maakt naast individuele portretten ook klassenfoto’s. Deze foto wordt beschikbaar
gesteld aan alle ouders en leerlingen van de klas als leuke herinnering voor later. De klassenfoto kan
gepubliceerd worden (toestemming voor het publiceren van de klassenfoto valt onder de toestemming
die in de tabel hiervoor wordt gevraagd).
6 Geeft u toestemming om de leerling op de klassenfoto te zetten?

 ja  nee

De klassencontactouder ontvangt graag de e-mailadressen van de ouders van de klas,
zodat zij contact kan opnemen als er bijvoorbeeld ouderhulp nodig is bij een activiteit.
7 Mag de school uw e-mailadres doorgeven aan de klassenouder?
 ja  nee

Plaats en datum ondertekening:

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

..... /..... /........

Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:

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

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

