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Gegevens met betrekking tot de leerling





























Gegevens met betrekking tot eventuele vorige school of peuterspeelzaal





Basisschool De Schalm, Theresialaan 34, 5262 BN

Vught, 073 6563678, info .schalm@stichtingtalentis.nl

Gegevens met betrekking tot ouders / verzorgers
ouder/verzorger 1

ouder/verzorger 2













Ondertekening (door beide ouders/verzorgers)*
plaats en datum:

………..……………… , ……-………- 20……

plaats en datum:

(dd - mm - jjjj)

………..……………… , ……-………- 20……

(dd - mm - jjjj)

ouder/verzorger 1:

ouder/verzorger 2:

……………………………………………………

……………………………………………………

* Door het onderteken van deze inschrijving verklaren beide ouders/verzorgers
1.

dat de vermelde gegevens juist zijn.

2.

Tevens verklaren zij dat de leerling die hiermee wordt ingeschreven nog niet ingeschreven staat / heeft gestaan bij een andere school in de periode 6
maanden voor de datum van zijn/haar 4e verjaardag).

3.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) wordt op onze school gebruikt om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerling en de
leerkracht te ondersteunen in zijn/haar onderwijstaak. Hierbij geeft ondergetekende toestemming om in voorkomende gevallen met dit doel video-opnames
te maken.

4.

Ondergetekende(n) gaat(n) er mee akkoord dat de school in voorkomende gevallen, in de geest van het onderstaande, beeldmateriaal van de
leerlingen maakt.
Ouders, personeel en stagiaires mogen in de school beeldmateriaal van door de school erkende activiteiten maken. De school gebruikt
beeldmateriaal om de presentatie van de school naar ouders en belangstellenden te ondersteunen. Te denken is aan foto’s of video’s van
schoolactiviteiten zoals vieringen, excursies, schoolkamp, sportactiviteiten en onderwijsactiviteiten in de groepen. Publicatie van beeldmateriaal kan via alle
media plaatsvinden, zowel via de traditionele als via internet. De school ziet er op toe dat het beeldmateriaal dat ter inzage komt steeds zo is dat de
afgebeelde personen niet in verlegenheid worden gebracht.

5.

Ondergetekenden verklaren de schoolgids te hebben ontvangen en/of digitaal te hebben ingezien via onze website www.deschalmvught.nl.

6.

De ouders/verzorgers stemmen er mee in lid te worden van de oudervereniging en geven de ouderraad toestemming om gebruik te maken van de gegevens
die van hen beschikbaar zijn via Schoudercom. Dit betekent dat de ouderraad geen directe inzage heeft in uw e-mailadres maar dat zij wel via dit systeem
direct met u kan communiceren. Zo kan de ouderraad u langs elektronische weg uitnodigingen voor het bijwonen van de ledenvergaderingen. Mocht u
bezwaar maken tegen deze procedure dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de ouderraad door een mail te sturen
naar: info.schalm@stichtingtalentis.nl.

Artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO:
1.
Elke ouder heeft het recht op inzage en correctie van de onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
2.
Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan
degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.

……...………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………

In te vullen door de school
bevestiging inschrijving d.d.:

…………………………………………………………………………………………………..

door:

………………………………………………………………………………………………

ESIS
gegevens door school verwerkt in:



Basisschool De Schalm, Theresialaan 34, 5262 BN

Vught, 073 6563678, info .schalm@stichtingtalentis.nl

