Naam en voornaam leerling:
Gemeentelijke basisschool Sint-Agatha-Rode

Spring in ’t Veldeke
Leuvensebaan 299, 3040 Sint-Agatha-Rode (Huldenberg)
02/302 43 95
directiegbssar@huldenberg.be
www.springintveldeke.be

Inschrijving leerling Deel 1 (verplicht)
Algemene toelichting
De hier gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven.
De school verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis
van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid.
De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijk
verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden www.springintveldeke.be
of kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden op school zelf.

De ondertekenende ouder(s) schrijft/schrijven hun kind in in Spring in ’t Veldeke in Sint-Agatha-Rode
voor het schooljaar:
In het leerjaar:

Naam

Voornaam

Geslacht
Nationaliteit
Geboortedatum en
geboorteplaats
Rijksregisternummer
Niet verplicht!

STAMNUMMER
In te vullen door de school

Kopie van Kids-ID, ISI+-kaart, paspoort, …
Formulier godsdienstkeuze
Formulier leerlingkenmerken
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Naam en voornaam leerling:
Gezinsadres
Indien ouders niet gescheiden zijn

Straat + nr: _________________________________________________________
Postnr + gemeente: __________________________________________________

Ouder 1
Naam en voornaam

Relatie tot leerling
Adres indien ouders niet op

vader – moeder

hetzelfde adres wonen

GSM – telefoon
e-mail
Hoofdbetaler schoolfacturatie

Ja - nee

Ouder 2
Naam en voornaam

Relatie tot leerling
Adres indien ouders niet op

vader – moeder

hetzelfde adres wonen

GSM – telefoon
e-mail
Hoofdbetaler schoolfacturatie

ja - nee

Voogd
Naam en voornaam

Relatie tot leerling
Adres indien ouders niet op
hetzelfde adres wonen

GSM – telefoon
e-mail
Hoofdbetaler schoolfacturatie

ja - nee

Is de leerling kind van een
personeelslid

ja - nee

Voorrang bij inschrijving

Zijn er broers of zussen al
ingeschreven in de school?
Voorrang bij inschrijving

GBS Spring in ‘t Veldeke

ja – nee
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Naam en voornaam leerling:

Inschrijving leerling Deel 2 (niet -verplicht)
Algemene toelichting
De hier gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te geven om deze
gegevens te verwerken. Het staat u vrij om deze informatie apart na de inschrijving te verstrekken, bij voorkeur persoonlijk en in
gesloten omslag.
De school verwerkt deze informatie in haar administratie- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis
van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid en er zijn specifieke beveiligingsmaatregelen van toepassing.
De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw kind op onze school op te volgen.
Indien u ervoor kiest om bepaalde medische, of andere (gevoelige) informatie niet te verstrekken of als u niet expliciet toestaat dat de
school deze verwerkt, dan kan de school ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incidenten of problemen, die
voortkomen uit het feit dat deze informatie niet bekend was.

Werden er bij de leerling leerproblemen vastgesteld? Vernoem ook de externe begeleider indien u
graag heeft dat de school hiermee in overleg treedt (dyslexie, dysorthografie, …).

Zijn er medische gegevens van psychische aard die u aan de school wenst mee te delen? Vermeld
ook de externe begeleider indien u wenst dat de school hier in overleg treedt (ADD, ADHD, ASS,
psychische trauma’s, angsten , …).
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Naam en voornaam leerling:
Zijn er medische gegevens van lichamelijke aard die u aan de school wenst mee te delen?
(allergieën, operaties, gezichtsproblemen, gehoorproblemen,…).

Naam en adres van de huisarts.

Wie mag de school contacteren in geval de ouders onbereikbaar zijn?

Naam en adres van de vorige school

Andere nuttige informatie
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Naam en voornaam leerling:

Wettelijke bepalingen
Wijzigingen doorgeven
De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom vragen we om wijzigingen
steeds aan ons door te geven via het secretariaat van de school. U kan deze gegevens op de
eerste pagina vinden van deze bundel.

Verwijzing naar de wetgeving verwerking persoonsgegevens
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Het volledige privacybeleid van de school kan u terugvinden op www.deletterboom.be.

Andere geldende wetgeving
Een volledige lijst van de decreten, omzendbrieven en wetten waarop wij ons baseren om u
gegevens te vragen met betrekking tot deze inschrijving kan u steeds bekomen op
eenvoudige vraag. De gegevens van de school kan u vinden op de eerste pagina van deze
bundel.

Handtekening
Door hieronder te handtekenen verklaart de inschrijvende ouder/verklaren de inschrijvende
ouders dat de gegevens juist zijn en ze voldoende geïnformeerd werden over hoe de school
hun gegevens verwerkt en hoe de school omgaat met de gegeven toestemmingen.

Datum

Naam en voornaam

Naam en voornaam

Handtekening

Handtekening
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