
     
  
  
  
  
  

Beste   ouder(s)   /   verzorger(s),   
  
  
  

Bijgaand   treft   u   het   inschrijfformulier   aan   van   onze   school.   U   ontvangt   een   bevestiging   van   uw   
inschrijving.     

  

Informatie   m.b.t.   privacy   

De   gegevens   die   u   heeft   ingevuld   op   het   inschrijfformulier,   worden   opgeslagen   in   de   
leerlingadministratie   van   onze   school.   Uiteraard   worden   deze   gegevens   vertrouwelijk   behandeld.   
Op   onze   administratie   is   de   AVG   (Algemene   Verordening   Gegevensbescherming)   van   toepassing.   
Dit   betekent   onder   andere   dat   de   gegevens   door   ons   adequaat   worden   beveiligd   en   dat   de   toegang   
tot   de   administratie   is   beperkt   tot   alleen   personeel   die   de   gegevens   strikt   noodzakelijk   nodig   heeft.   
U   heeft   als   ouder   het   recht   om   de   door   ons   geregistreerde   gegevens   in   te   zien   (voor   zover   die   
informatie   betrekking   heeft   op   uw   kind).   Als   u   kunt   aantonen   dat   deze   gegevens   niet   correct   zijn,   
dan   zullen   deze   gegevens   aangepast   worden.     

Voor   meer   informatie   over   de   omgang   met   de   privacy   van   u   en   uw   kind(eren),   verwijzen   wij   u   naar   
onze   privacyverklaring.   Deze   is   te   vinden   op   de   website   van   Stichting   Surplus   
(https://stichtingsurplus.nl/ons-beleid-en-afspraken/privacy/),   of   op   te   vragen   bij   de   administratie   
van   de   school   

LET   OP:   op   dit   formulier   staat   een   burgerservicenummer   (BSN).   Hiermee   dient   u   uiterst   
vertrouwelijk   om   te   gaan.   

  

Informatie   m.b.t.   inschrijfformulier   

1. Wij   vragen   u   goed   te   letten   op   de   spelling   van   de   naam   van   uw   kind.   De   naam   moet   
precies   zo   geschreven   zijn   als   in   het   bevolkingsregister.   Dat   is   belangrijk   omdat   de   namen   
in   onze   administratie   worden   vergeleken   in   een   geautomatiseerde   uitwisseling   met   de   
overheid.     

  
2. Een   kopie   van   één   van   de   volgende   documenten   toevoegen:     

● Het   document   ‘kennisgeving   BSN’   dat   door   de   Belastingdienst   aan   de   ouder/verzorger   
van   het   kind   verstrekt   is,   of     

● Een   eigen   paspoort   van   het   kind,   of     
● Een   eigen   identiteitskaart   van   het   kind,   of     
● Een   uittreksel   uit   de   Gemeentelijke   Basis   Administratie   (vraag   wel   duidelijk   naar   een   

document   waar   ook   het   BSN   op   staat)     
  

Mocht   u   niet   (meer)   beschikken   over   het   burgerservicenummer   van   uw   kind(eren),   dan   
kunt   u   contact   opnemen   met   de   Belastingdienst.   Zij   geven   u   dan   een   afschrift   van   het   
nummer.     
  

Wij   gebruiken   deze   kopie   om   de   identiteit   van   uw   kind   te   verifiëren.   Daarna   wordt   deze   
kopie   vernietigd.   

  
 

  
  
  
  



Merelstraat   46   
1742   JM   Schagen   
Tel.:   0224-296008   

  
info@bsdewielewaal.nl   
www.bsdewielewaal.nl   

  
  
  

AANMELDINGSFORMULIER   
  

Achternaam       :   ________________________________________________________   

Voornamen         :   ________________________________________________________   

Roepnaam       :   ________________________________________________________   

Geslacht       :   ☐   jongen            ☐   meisje   

Geboortedatum          :   ________________________________________________________   

Geboorteplaats           :   ☐   Schagen          ☐   Anders,   nl.   ________________________________   

Geboorteland       :   ☐   Nederland        ☐   Anders,   nl.   ________________________________   

Nationaliteit         :   ☐   Nederlandse     ☐   1e   nationaliteit   _____________________________   

                          ☐   2e   nationaliteit   _____________________________     

Vluchtelingenstatus     :   ☐   ja                    ☐   nee    Zo   ja,   in   Nederland   sinds   :   _______________  

Adres         :   Straat   _______________________________   Huisnummer   _________   

                                  Postcode   ___________    Woonplaats   ___________________________   

                                  Is   dit   adres   geheim   :               ☐   ja      ☐   nee     

Telefoonnummer         :   0224-   ______________________    06-   _________________________   

        Zijn   deze   nummers   geheim:     ☐   ja      ☐   nee     

  

Burgerservicenummer:   ______________________________    A.u.b.   kopie   bijvoegen   van   de   officiële     

                                            verklaring   van   de   belastingdienst   (of   kopie   identiteitskaart,   eigen   paspoort   of   document   uit     

                                            basisadministratie   gemeente   waarop   het   BSN   nummer   is   vermeld).   

  

Huisarts       :   Naam   ________________________   Telefoon    __________________     

        Adres   __________________________________________________   

Tandarts       :   Naam   ________________________   Telefoon    __________________     

        Adres   __________________________________________________   

Vorige   school         :   ☐   PSZ       ☐   KDV      ☐   basisschool      ☐   speciaal   onderwijs       ☐   n.v.t.   

        Naam   ________________________________________________     

        Adres   _______________________________   nummer   _________   

           Postcode    _____________   Plaats   __________________________   

           Tel.nr.:   _______________________________________________     

  

Bij   verandering   school   of   verhuizing,   wanneer   1 e    schooldag       :   ____________________   

                                 Welke   groep        :   ____________________   

  

  

  

mailto:info@bsdewielewaal.nl


Gegevens   over   de   1 e    ouder   /   verzorger   /   voogd   

  

Achternaam             :   ___________________________________________________________   

Voornaam                :   ___________________________________________________________   

Relatie   tot   het   kind   :   vader   /   moeder   /   pleegvader   /   pleegmoeder   /   stiefmoeder   /   stiefvader   /   

                               voogd   /   grootouder   /   anders,   nl.   ________________________________   

                               Wettelijk   vertegenwoordiger       ☐   ja      ☐   nee     

Adres                      :   Straat   ____________________________________Huisnummer_______   

                               Postcode   _____________   Woonplaats   ____________________________   

Telefoonnummer      :   0224-   _________________________   06-_________________________   

Adres   geheim          :    ☐   ja      ☐   nee             Telefoonnummer(s)   geheim   :    ☐   ja      ☐   nee     

E-mailadres             :   ___________________________________________________________   

Telefoon   werk          :   ___________________________________________________________   

Geslacht                  :    ☐   man                    ☐   vrouw   

Nationaliteit             :    ☐   Nederlandse         ☐   Anders,   nl.   ________________________________   

Vluchtelingenstatus   :   ☐   ja                        ☐   nee     

Geboorteland           :    ☐   Nederland            ☐   Anders,   nl.   ________________________________   

Geboortedatum        :    ___________________________________________________________   

Burgerlijke   staat      :    ongehuwd   /   gehuwd   /   geregistreerd   partners   /   gehuwd   geweest   /     

                                samenwonend   /   gescheiden.   

Beroep                    :   ____________________________________________________________   

  

  

Gegevens   over   de   2 e    ouder   /   verzorger   /   voogd   

  

Achternaam             :   ___________________________________________________________   

Voornaam                :   ___________________________________________________________   

Relatie   tot   het   kind   :   vader   /   moeder   /   pleegvader   /   pleegmoeder   /   stiefmoeder   /   stiefvader   /   

                               voogd   /   grootouder   /   anders,   nl.   _________________________________   

                               Wettelijk   vertegenwoordiger       ☐   ja      ☐   nee     

Adres                      :   Straat   ____________________________________Huisnummer_______   

                               Postcode   _____________   Woonplaats   ____________________________   

Telefoonnummer      :   0224-   _________________________   06-_________________________   

Adres   geheim          :    ☐   ja      ☐   nee             Telefoonnummer(s)   geheim   :    ☐   ja      ☐   nee     

E-mailadres             :   ___________________________________________________________   

Telefoon   werk          :   ___________________________________________________________   

Geslacht                  :    ☐   man                   ☐   vrouw  

Nationaliteit             :    ☐   Nederlandse        ☐   Anders,   nl.   _________________________________   

Vluchtelingenstatus   :   ☐   ja                       ☐   nee     

Geboorteland           :    ☐   Nederland           ☐   Anders,   nl.   _________________________________   

Geboortedatum        :    ___________________________________________________________   

Burgerlijke   staat      :   ongehuwd   /   gehuwd   /   geregistreerd   partners   /   gehuwd   geweest   /     

                                samenwonend   /   gescheiden.   

Beroep                    :   ____________________________________________________________   

    



Gegevens   over   uw   gezin:   

Wilt   u   hier   de   naam/namen   van   de   andere   kinderen   uit   het   gezin   noteren   :   

       Voornaam Geboortedatum     

1.   __________________   _________________        ☐   jongen         ☐   meisje   

2.   __________________   _________________        ☐   jongen         ☐   meisje   

3.   __________________           _________________        ☐   jongen         ☐   meisje   

4.   __________________   _________________        ☐   jongen         ☐   meisje   

5.   __________________   _________________        ☐   jongen         ☐   meisje   

  

  

Gezinssituatie    :   

Betreft   het   een   éénoudergezin                                        ☐   ja                 ☐   nee   

Woont   het   gezin   in   een   COA                                           ☐   ja                 ☐   nee   

Woont   het   kind   in   een   tehuis                                          ☐   ja                 ☐   nee     

Wat   is   uw   thuistaal   :     ____________________________________________   

Gezindte    :   _____________________________________________________   

Onderwijs   :   

Heeft   uw   kind   onderwijs   gehad                                       ☐   ja                 ☐   nee   

Zo   ja,   onderwijs   in   eigen   taal                                          ☐   ja                 ☐   nee     

Onderwijs   in   AZC      ☐   ja                 ☐   nee   

Hoe   lang   :   _____________________________________________________   

Sociaal   emotioneel   

Is   uw   kind   angstig                                                         ☐   ja                 ☐   nee   

Zijn   er   traumatische   gebeurtenissen   geweest?                 ☐   ja                 ☐   nee   

Heeft   uw   kind   hulp   nodig   in   het   leggen   van   contact?         ☐   ja                 ☐   nee   

  

Met   wie   mogen   we   contact   opnemen   als   u   zelf   niet   bereikbaar   bent?   

  

1.     ☐      Oma   en/of   opa        ☐    Buren      ☐   Oom   of   tante       ☐   Anders,   nl.   _____________   

       Naam     :   ___________________________________     

       Adres     :   ___________________________________   

       Tel.nr.     :   ___________________________________     

       Mobiel    :   ___________________________________   

  

2.      ☐      Oma   en/of   opa        ☐    Buren      ☐   Oom   of   tante       ☐   Anders,   nl.   _____________   

       Naam     :   ___________________________________     

       Adres     :   ___________________________________   

       Tel.nr.     :   ___________________________________     

       Mobiel    :   ___________________________________   

  

3.      ☐      Oma   en/of   opa        ☐    Buren      ☐   Oom   of   tante       ☐   Anders,   nl.   _____________   

       Naam     :   ____________________________________     

       Adres     :   ____________________________________   

       Tel.nr.     :   ____________________________________     

       Mobiel    :   ____________________________________   



  

Bijzonderheden   over   uw   kind   :   

  

➜   Is   uw   kind   rechtshandig:           ☐    ja      ☐   nee     

  

➜   Is   uw   kind   ergens   allergisch   voor:             ☐    ja      ☐   nee   

    Zo   ja,   waarvoor:   _____________________________________________________________   

  

➜   Heeft   uw   kind   logopedie   (gehad):              ☐    ja      ☐   nee   

     Zo   ja,   wie   is/was   de   logopediste:              Naam:   ___________________________________   

                                                                Woonplaats:   _______________________________  

   

➜   Komen   er   dyslexie   en/of   andere   leerproblemen   voor   in   de   familie:   _____________________  

     __________________________________________________________________________   

  

➜   Gebruikt   uw   kind   medicijnen   op   school   :     ☐    ja      ☐   nee    (het   ‘protocol   geneesmiddelen   en   medische     

       handelingen   Surplus’    wordt   dan   ingezet   door   school)   U   krijgt   hier   apart   bericht   over.   

  

➜   Is   uw   kind   door   een   instantie   onderzocht   wat   relevant   is   voor   de   school    :   ☐    ja      ☐   nee     

     Zo   ja,   waarvoor:   _____________________________________________________________   

  

➜   Is   het   kind   ambulant   begeleid   (heeft   uw   kind   extra   ondersteuning   gehad)   wat   relevant   is   voor   

     de   school   om   te   weten?    ☐    ja      ☐   nee     

     Zo   ja,   waarvoor   _____________________________________________________________   

  

➜   Geeft   u   ons   toestemming   om   de   onderzoeksgegevens   op   te   vragen   :    ☐    ja      ☐   nee     

  

➜   Mag   uw   kind   deelnemen   aan   sport-en   spellessen   :       ☐    ja      ☐   nee     

  

➜   Indien   uw   kind   van   een   andere   school   komt,   heeft   hij/zij   gedoubleerd   of   een   klas   overgeslagen?   

     ☐    ja      ☐   nee    Zo   ja,   welke   groep   _______________________________________________   

  

➜    Eventuele   opmerkingen:   _______________________________________________________   

      ___________________________________________________________________________   

  
  

Ondergetekende   verklaart   dit   formulier   naar   waarheid   te   hebben   ingevuld   en   dat   de   aangemelde   
leerling   niet   op   een   andere   school   ingeschreven   staat.   Ouder/verzorger   gaat   ermee   akkoord   dat   
deze   informatie   wordt   opgenomen   in   de   leerlingadministratie   
  

1 e    ouder/verzorger/voogd                                        2 e    ouder/verzorger/voogd   

  

(plaats)   ___________________________                  (plaats)___________________________   

(datum)   ___________________________                 (datum)   __________________________   

  

(handtekening)   _____________________                  (handtekening)   ____________________   



  

  

  

  

  

  

  

  
Betreft:   toestemming   gebruik   beeldmateriaal     
  
  
  

Op   de   Wielewaal   laten   wij   u   met   beeldmateriaal   (foto’s   en   video’s)   zien   waar   we   mee   bezig   zijn.   
Opnames   worden   gemaakt   tijdens   verschillende   gelegenheden.   Bijvoorbeeld   tijdens   activiteiten,   
schoolreisjes,   excursies   en   lessen.   Ook   uw   zoon/dochter   kan   op   dit   beeldmateriaal   te   zien   zijn.     
  

Wij   gaan   zorgvuldig   om   met   deze   foto’s   en   video’s.   Wij   plaatsen   geen   beeldmateriaal   waardoor   
leerlingen   schade   kunnen   ondervinden.   We   plaatsen   bij   foto’s   en   video’s   geen   namen   van   
leerlingen.   Daarnaast   zijn   wij   vanuit   de   wetgeving   verplicht   om   uw   toestemming   te   vragen   voor   
het   gebruik   van   beeldmateriaal   van   uw   zoon/dochter   als   hij/zij   jonger   is   dan   16   jaar.     
  

Het   is   goed   om   het   geven   van   toestemming   samen   met   uw   zoon/dochter   te   bespreken.   Als   u   uw   
keuze   thuis   bespreekt,   dan   weten   ze   zelf   waarom   het   gebruik   van   foto’s   en   video’s   wel   of   niet   mag.   
Het   is   goed   mogelijk   dat   u   niet   wilt   dat   foto’s   van   uw   kind   op   internet   verschijnen.     
  

Uw   toestemming   geldt   alleen   voor   beeldmateriaal   dat   door   ons   of   in   onze   opdracht   wordt   gemaakt.   
Het   kan   voorkomen   dat   andere   ouders   foto’s   maken   tijdens   schoolactiviteiten.   De   school   heeft   daar   
geen   invloed   op,   maar   wij   vertrouwen   erop   dat   deze   ouders   ook   terughoudend   zijn   met   het   
plaatsen   en   delen   van   beeldmateriaal   op   internet.   
  

Op   dit   aanmeldingsformulier   vragen   we   u   aan   te   geven   waarvoor   de   Wielewaal  
beeldmateriaal   van   uw   zoon/dochter   mag   gebruiken.   Op   de   volgende   pagina   kunt   u   zien   
voor   welk   doel   de   verschillende   opties   gebruikt   worden.    

  
Als   we   beeldmateriaal   willen   laten   maken   voor   onderzoeksdoeleinden,   bijvoorbeeld   om   een   les   van   
de   stagiaire   op   te   nemen,   zullen   we   u   daar   apart   over   informeren   en   zo   nodig   om   toestemming   
vragen.   Ook   als   we   beeldmateriaal   voor   een   ander   doel   willen   gebruiken,   dan   op   het   
antwoordformulier   vermeld   staat,   nemen   we   contact   met   u   op.     
  

U   mag   natuurlijk   altijd   de   door   u   gegeven   toestemming   intrekken.   Ook   mag   u   op   een   later   
moment   alsnog   toestemming   geven.   Zonder   toestemming   zal   er   geen   beeldmateriaal   van   uw   
zoon/dochter   gebruikt   en   gedeeld   worden.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
      

Toestemmingsformulier   gebruik   beeldmateriaal     

Hierbij   geeft   ondergetekende,   ouder/verzorger   van    :     
  

Naam   leerling:     ………….………………………………………….… Groep:   …………………………………   
  

de   school   toestemming   voor   het   gebruik   van   beeldmateriaal   (foto’s   en   video’s)   van   de   leerling*:   

    

Plaats   en   datum   ondertekening:           Naam   ouder/verzorger:                 Handtekening   ouder/verzorger:   

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

O     Ik   teken   namens   de   andere   ouder/verzorger   en   draag   zorg   voor   de   communicatie   van   deze     
       toestemming.   Dit   is   niet   van   toepassing   bij   gescheiden   ouders.   
    

  *   Aankruisen   wat   van   toepassing   is.   
    

¹    Dit   betreft   journalistieke   media   die   door   de   school   uitgenodigd   is.    Op   niet   uitgenodigde   journalistieke   
    media   heeft   de   school   geen   invloed   in   verband   met   persvrijheid.   
  

Publicatie:   Doel   Toestemming   

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.   

O    Ja   O    Nee   

Op   de   openbare   website   
van   de   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.   

O    Ja   O    Nee   
    

Via   het   besloten   
ouderportaal   van   de   school   

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

O    Ja   O    Nee   

In   de   (digitale)   nieuwsbrief   Ouders   en   leerlingen   informeren   over   activiteiten   en   
ontwikkelingen   op   en   om   school.   

O    Ja   O    Nee   

Op   sociale-media   accounts   
van   de   school   (Twitter,   
Facebook,   YouTube,   
Instagram)   

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.   

O    Ja   O    Nee   

Klassenfoto’s   Deze   foto   wordt   beschikbaar   gesteld   aan   alle   ouders   en   
leerlingen   van   de   groep   als   leuke   herinnering   voor   
later/reünie.   

O    Ja   O    Nee   

Journalistieke   media¹   (bijv.   
de   krant)   

Dit   betreft   een   journalist   die   door   de   school   uitgenodigd   
wordt.   (Bijvoorbeeld   om   een   stukje   te   schrijven   (met   foto)  
over   de   afsluiting   van   de   Kinderboekenweek).   

O    Ja   O    Nee   

Samenwerkingspartners   
(bijv.   bibliotheek,   theater   
of   bezoekerscentrum   van   
een   natuurgebied)   

Onze   samenwerkingspartners   organiseren   diverse   
activiteiten   gedurende   het   schooljaar   voor   de   kinderen.   
Tijdens   deze   activiteiten   kunnen   er   foto’s   of   video   
opnamen   gemaakt   worden   door   onze   
samenwerkingspartners.   

O    Ja   O    Nee   
    
    
    

Scholen   op   de   kaart   
(openbare   website)   

Informeren   van   geïnteresseerden   over   de   school,   het   
geven   en   volgen   van   onderwijs,   geven   van   informatie   over   
diverse   onderwijsactiviteiten.   

O   Ja   O   Nee   


