INFO BIJ EEN INSCHRIJVING
INFO OVER HET GEZIN
VADER

MOEDER

Naam en voornaam :
Geboortedatum :
Beroep :
Uw kind verblijft bij
 beide ouders  enkel bij mama/papa  co-ouderschap (*)
Belangrijke info i.v.m. gezinstoestand
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(*) Gelieve aan te duiden

TELEFOONNUMMERS
GSM papa : …………………………………..
GSM mama : …………………………………
Extra nummers (grootouders,…) : …………………………………………………………………………………..
.……………………….................................................................................................................................................

DOORGEVEN VAN BRIEVEN EN BELANGRIJKE INFO VIA E-MAIL
- De informatie (brieven)

 niet via e-mail versturen maar per brief via de schooltas van het kind
 mag via e-mail verstuurd worden (bij voorkeur)

Het e-mailadres of e-mailadressen voor het versturen via mail :
Wie
(*)  gezin

e-mailadres
…………………………………………………………..

(*)  mama

…………………………………………………………..

(*)  papa

…………………………………………………………..

(*) Gelieve aan te duiden wie de info via mail wil ontvangen

MEDISCHE INFO
Huisarts (naam en telefoonnummer) : ……………………………………………………………….
Heeft uw kind specifieke noden op het vlak van onderwijs, therapie, verzorging ? JA / NEE (*). Zijn er problemen op vlak
van allergie, suikerziekte, epilepsie of andere medische informatie waarover de school moet beschikken ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Andere belangrijke medische info
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

GEGEVENS I.V.M. GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Deze informatie moet de school opvragen in het kader van het gelijke kansendecreet
1. Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen
U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen
Het kind spreekt met de moeder meestal
 Nederlands
 Frans
 Frans
 een andere taal
 ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is
Het kind spreekt met de vader meestal
 Nederlands
 Frans
 Frans
 een andere taal
 ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is
Het kind spreekt met de broers of zussen meestal
 Nederlands
 Frans
 Frans
 een andere taal
 ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen of geen broers of zussen heeft
Het kind spreekt met de vrienden meestal
 Nederlands
 Frans
 een andere taal
 ik weet het niet
2. Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of –getuigschrift van de moeder van het kind aan
 lager onderwijs niet afgewerkt
 lager onderwijs afgewerkt
Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking
 lager secundair onderwijs afgewerkt
Dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of buitengewoon onderwijs
(b.v. A3, A4 of B3) of een getuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract
VIZO/Syntra)
 hoger secundair onderwijs afgewerkt
Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2, HSTL, of een
diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking
 hoger onderwijs afgewerkt
Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijv. A1, B1, gegradueerde, licenciaat, ingenieur, doctor,
master, bachelor
3. Behoort u tot de binnenschippers, de kermis –of circusexploitanten of –artiesten of woonwagenbewoners
 ja
 neen
attest bijvoegen
4. De leerling wordt tijdelijk/permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen
 ja
 neen
attest bijvoegen
5. We hebben als gezin een
 schooltoelage
 beperkt inkomen
INFO I.V.M. SCHOOLREKENING : zie brief in bijlage voor info
De ouders van ……………………………………………………… (naam kind(eren))
 wensen te betalen via domiciliëring (*) IBAN : …………….……………………………………………. BIC : ……………………
 wensen te betalen via een overschrijvingsformulier (*)
De rekening mag bezorgd worden aan  beide ouders  mama  papa (*)
ANDERE MEDEDELINGEN
- Belangrijke mededeling :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Te Brugge, ……………………………………. (datum)
De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. te handelen met de instemming
van de andere ouder”.
Handtekening van de ouder(s)/voogd(en)

Privacydisclaimers
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE MAAND 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 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Algemeen
De hier gevraagde informatie 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
informatie wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijke
verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden op de website van
school www.basisschoolimmaculata.be of kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden.
Gevoelige gegevens
De hier gevraagde informatie 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
persooonlijk en in gesloten omslag.
De school verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op
basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid en er zijn specifieke beveiligingsmaatregelen van toepassing.
Deze informatie wordt verwerkt zolang als nodig is om uw kind op onze school te volgen.
Indien u er voor 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.
Toestemming vragen
Om medische (of andere bijzondere) gegevens te verwerken, is de toestemming vereist (art. 9 AVG). Zie § 3.2 in de procedure “Het
verkrijgen van toestemming” i.v.m. de toestemming om medische gegevens te verwerken.
Wijzigingen doorgeven
De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom vragen we om wijzigingen steeds aan ons door te geven via
secretariaat van de school.

(* aanduiden wat past)
1
Wettelijke verplichting
2
Toestemming : “ik geef toestemming om deze gegevens te verwerken”

