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Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Wat fijn dat jullie hebben gekozen voor onze school! Jullie zijn van harte welkom! 

Bijgaand ontvangen jullie het inschrijfformulier van OBS De Schatkist. 

De gegevens die jullie invullen op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de 

leerlingenadministratie van onze school.  

Op de verwerking van deze gegevens in onze administratie is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat ervoor gezorgd is dat de 

gegevens beveiligd worden volgens geldende normen. De toegang tot de administratie is beperkt tot 

personeelsleden voor wie de gegevens noodzakelijk zijn. Jullie als ouder(s) hebben het recht om de 

door ons geregistreerde gegevens van jullie kind in te zien.  

Als de gegevens niet kloppen, mogen jullie van ons verwachten dat wij – op jullie verzoek – de 

informatie verbeteren of aanvullen.  

De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht 

aan jullie te stellen. Zo vragen wij naar jullie opleidingsniveau, dit heeft te maken met een wettelijke 

‘gewichtenregeling’.  

Voordat wij kunnen inschrijven moeten wij het BSN nummer van jullie zoon/dochter controleren. 

Wij hebben een identiteitsbewijs nodig. Ook mogen jullie bij het inschrijfformulier een kopie 

bijvoegen. Alleen met volledig ingevulde en ondertekende formulieren en bijlagen kan de school een 

plaatsing in overweging nemen.  

Meer informatie? Kijk dan op www.duo.nl (de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs) en 

www.bron.nl  

Mogen wij jullie ten slotte verzoeken de gevraagde gegevens zo spoedig mogelijk aan te leveren, zodat 

wij de tijd hebben om alles tijdig in onze administratie op te nemen. 

 

  

http://www.duo.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.bron.nl/
http://www.bron.nl/
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Personalia leerling 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)                                               

Roepnaam                      

Geslacht                 ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum           

*BSN                

*Onderwijsnummer (indien bekend)         

Land van Herkomst         ☐ n.v.t.  

Datum in Nederland         ☐ n.v.t.   

Eerste Nationaliteit           

Tweede Nationaliteit         ☐ n.v.t.  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer      Geheim          ☐ Nee ☐ Ja 

                       

  

Gegevens vorig onderwijs  

VVE Indicatie          ☐ n.v.t. 

VVE Programma          ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)         ☐ n.v.t.  

Naam school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)        ☐ n.v.t 
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Broers en zussen 

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam          ☐ Zelfde school 

 

Noodnummers 

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

 

Medische gegevens 

Allergieën           ☐ n.v.t. 

Medicijnen           ☐ n.v.t.  

Naam huisarts            

Straat en huisnummer huisarts        _______ 

Postcode en woonplaats huisarts         

Telefoonnummer huisarts          

 

 

**Persoonlijk polisnummer          

**Verzekeringsmaatschappij          
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Personalia verzorger 1  

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef               ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland                              

Hoogst behaalde opleiding              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk        Geheim           ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis             Geheim              ☐ Nee ☐ Ja  
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Personalia verzorger 2 

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef        ☐ Mevrouw ☐ Heer    

Geboorteland                              

Hoogst behaalde opleiding              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja                 

Telefoon werk        Geheim                      ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 

 

Adres indien dit afwijkend van de leerling  

Straat en huisnummer     Postcode     

Woonplaats      Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis                      ☐ Nee ☐ Ja   
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Toestemming voor gebruik foto's en video's van jullie zoon/dochter 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op de website van de school     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

In de (digitale) nieuwsbrief     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Op social media accounts van de school   ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Aanvullende opmerkingen 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Verklaring school  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk 

gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het 

kind.  

 

Ondertekening  

Verzorger 1        Verzorger 2     

Naam        Naam                       

 

 

Datum       Datum           

                  

Handtekening       Handtekening  
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Ouderverklaring vaststelling leerling gewicht: 

In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland 

Deel 1: Gegevens leerling 

Achternaam:                   …………………………………………………………………………………………………  

Voorna(a)m(en)               ………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum   …………………………………………………………..                  O m   / O     v 

Bent u de enige ouder?                                                                       O ja  / O  nee 

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld) 

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger 

Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 

…………………………………………………….. 

Geboortedatum  ouder/verzorger   ..................................................................................... 

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond. 

 

Categorie 

O 1     (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs 

        (v)so-zmlk 

 

O 2     praktijkonderwijs/ LWOO 

vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: 

lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch 

en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, 

huishoudschool) 

niet meer dan 2 afgeronde  klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo 
theoretische leerweg, havo, vwo 

 

O 3 meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet 
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, 
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) mbo, hbo, wo-opleiding 
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Ondertekening 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen 

in de leerling administratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 

Naam van ouder/verzorger            ……………………………  

 

Datum                                         …………………………… 

 

Handtekening                               …………………………… 

 

 

Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger 

Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 

…………………………………………………………………………… 

Geboortedatum ouder/verzorger    ………………………………………………………………………………………  

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond 

 

Categorie 

 

O 1      (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs 

        (v)so-zmlk 

 

O 2     praktijkonderwijs/ LWOO 

vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: 

lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch 

en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, 

huishoudschool) 

niet meer dan 2 afgeronde  klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo 

theoretische leerweg, havo, vwo 

 

O 3 meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet 

onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, 

vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) mbo, hbo, wo-opleiding 
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De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de 

bovenstaande lijst voorkomt of als er wordt getwijfeld over een categorie. Het informatiecentrum is 

op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via 

telefoonnummer: 079 - 323 23 33. 

 

Ondertekening 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen 

in de leerling administratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd. 

Naam van ouder/verzorger            ……………………………  

 

Datum                                          …………………………… 

 

Handtekening                                …………………………… 

 

Datum: _____-_____-______ 

 

Plaats: __________________ 

 

 

Naam ouder:     Naam ouder: 

 

_______________    ________________ 

 

Handtekening:     Handtekening  

 

 

__________________    _____________________ 

 

 

 

 

 

 



OBS De Schatkist 
Feldbiss 210  
6462 HC Kerkrade 
Info.obsdeschatkist@movare.nl                                                                

 
Toestemmingsverklaring bepalen ondersteuningsbehoeften 

Ondergetekenden, ouder(s)/verzorger(s) van ________________________________ 

 

Naam kind: ______________________________ 

Geboortedatum:___________________________ 

 

geven op grond van artikel 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming toestemming aan: 

 

O de directeur de heer/mevrouw _______________ 

O IB-er de heer/mevrouw ____________________ 

O maatschappelijk werker de heer/mevrouw ______ 

 

om in verband met het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van hun kind informatie op te 
vragen bij:  

 

0 de peuterspeelzaal 

0 de logopedist 

0 het MKD 

0 de huisarts 

0 het kinderdagverblijf 

0___________________________________________________ 

 

Toestemming verleend door: 

Ouder 1 / 
Wettelijk vertegenwoordiger 1 

Naam:  
Datum:  

Handtekening: 
 
 

 

Ouder 2 / 
Wettelijk vertegenwoordiger 1 

Naam:  
Datum:  
Handtekening: 
 

 
 
 

Leerling (vanaf 16 jaar): Naam: 
 Datum: 
 Handtekening: 
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* Indien niet beide ouders / wettelijk vertegenwoordigers tekenen (aankruisen hetgeen van 
toepassing is) 
O    Ouder 1 / wettelijk vertegenwoordiger 
verklaart mede te tekenen namens ouder 2 / 
wettelijk vertegenwoordiger 2 die tevens het 
ouderlijk gezag over de leerling heeft.  
 
Handtekening: 

O     Ouder 1 / wettelijk vertegenwoordiger 1 
verklaart alléén het ouderlijk gezag te hebben 
over de leerling die hierbij wordt aangemeld.  
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 

 
Toestemmingsverklaring; 
 
Naast het opvragen van informatie verstrekt de school leerling gegevens aan derden voor 
verschillende doeleinden. Als ouders kunt u hier wel of geen toestemming voor verlenen. Ook dient u 
voorafgaand aan ieder schooljaar toestemming te geven voor het publiceren van foto’s, het 
opnemen van filmopnames et cetera van uw kind. In de toelichting treft u een beschrijving aan van 
de verschillende doeleinden.  
 
 
ondergetekenden, ouders/verzorgers van ________________________________ 

Naam kind: ______________________________ 

Geboortedatum:___________________________ 

 
Geven toestemming voor het verstrekken van leerling gegevens in het kader van: 
 
 

O Interne begeleiding basisschool 

O Bibliotheek  

O Schoolfotograaf (innen betaling) 

O Het maken van foto’s door de schoolfotograaf 

O Het verwerken van de foto’s door de schoolfotograaf  

O Publicatie van beeldmateriaal op website 

O Publicatie van beeldmateriaal op Facebook van de school (indien van toepassing) 

O Publicatie van beeldmateriaal op app en/of Isy 

O Publicatie van beeldmateriaal in papieren nieuwsdragers (bijv. schoolgids, kalender etc.) 

O Publicatie van de klassenfoto in de school (indien van toepassing) 

O Filmopnamen individueel van uw kind, gemaakt in schoolverband 

O Overdracht van  gegevens naar de oudervereniging van de school voor activiteiten 

 



OBS De Schatkist 
Feldbiss 210  
6462 HC Kerkrade 
Info.obsdeschatkist@movare.nl                                                                

 
 

 

Toelichting: 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 7, zijn wij verplicht 
toestemming aan ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens. In 
deze toelichting treft u de organisatie aan, het doeleind van de verwerking, welke gegevens verwerkt 
worden en de duur dat gegevens beschikbaar blijven na verwerking. 

 

Naam organisatie: Doel van verwerking: Welke gegevens: Bewaartermijn na 
verwerking: 

Interne begeleider 
school 

Proactief signaleren van 
onderwijsontwikkeling en 
tijdig signaleren van 
(didactische) ondersteuning. 

- NAW 
- 
(Toets)resultaten 
- Dossier leerling 

Dossier: 3 jaar na 
verlaten school. 
NAW, verzuim, in- en 
uitschrijving: 5 jaar na 
verlaten school. 

Bibliotheek Bevordering leesonderwijs 
en toegang tot 
bibliotheeksysteem. 

- Naam, 
achternaam 

Directe verwijdering na 
verlaten school. 

Schoolfotograaf Het maken van schoolfoto’s - Foto Directe verwijdering na 
afhandeling. 

Schoolfotograaf – 
Innen betaling 

Afhandeling van aankoop 
schoolfoto’s. 

- NAW Directe verwijdering na 
betalen van afgenomen 
foto’s. 

Publicatie op website Communicatie en 
promotiedoeleinden van 
(school)activiteiten 

Foto’s en video’s Direct na verlaten 
school. 

Publicatie op social 
media 

Communicatie en 
promotiedoeleinden van 
(school)activiteiten 

Foto’s en video’s Direct na verlaten 
school. 

Publicatie op app en 
communicatieportaal 

Communicatie en 
promotiedoeleinden van 
(school)activiteiten. 
Plannen van 
oudergesprekken 

- NAW 
- Foto’s en video’s 

Direct na verlaten 
school. 

Publicatie in papieren 
nieuwsdragers 

Communicatie en 
promotiedoeleinden van 
(school)activiteiten. 

- Foto’s en video’s 1 jaar na verlaten 
school.  

Publicatie van 
klassenfoto in school 

Informatieverstrekking 
omtrent de groep van de 
leerling. 

- Foto Direct na verlaten 
school. 

Filmopnamen 
individueel kind in 
schoolverband 

Informatieverstrekking 
tijdens schoolse activiteiten 

- Film- en 
beeldmateriaal 

Direct na verlaten 
school. 

Oudervereniging Het innen van de vrijwillige 
ouderbijdrage en het 
organiseren van activiteiten. 

- NAW 
- Bankgegevens 
(bij gebruik van 
iDeal of andere 
geautomatiseerde 
verwerking) 

Wettelijke 
bewaartermijn 

Gemeente Stimulering van 
jeugdgezondheidszorg en 
gezonde leefstijl. 

- NAW 
- Medische 
gegevens 

Directe verwijdering 
NAW na verlaten school. 



OBS De Schatkist 
Feldbiss 210  
6462 HC Kerkrade 
Info.obsdeschatkist@movare.nl                                                                

 
Anonimiseren data voor 
statistische doeleinden.  

 

Toestemming verleend door: 

Ouder 1 / 
Wettelijk vertegenwoordiger 1 

Naam:  
Datum:  

Handtekening: 
 
 

 

Ouder 2 / 
Wettelijk vertegenwoordiger 1 

Naam:  
Datum:  
Handtekening: 
 

 
 
 

Leerling (vanaf 16 jaar): Naam: 
 Datum: 
 Handtekening: 

 
 
 

 

* Indien niet beide ouders / wettelijk vertegenwoordigers tekenen (aankruisen hetgeen van 
toepassing is) 
O    Ouder 1 / wettelijk vertegenwoordiger 
verklaart mede te tekenen namens ouder 2 / 
wettelijk vertegenwoordiger 2 die tevens het 
ouderlijk gezag over de leerling heeft.  
 
Handtekening: 

O     Ouder 1 / wettelijk vertegenwoordiger 1 
verklaart alléén het ouderlijk gezag te hebben 
over de leerling die hierbij wordt aangemeld.  
 
 
Handtekening: 
 
 

 

 

 


