
GEGEVENS LEERLING  

Achternaam  VERKLARING SCHOOL

Voorvoegsel Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de

Voorna(a)m(en) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Roepnaam  Elke ouder/verzorger heeft recht op inzage in en correctie van

Geslacht  (omcirkelen)      M  /  V    onjuiste gegevens in het deel van de leerlingadministratie dat 

Geboortedatum op zijn kind betrekking heeft.

Geboorteplaats

Geboorteland VERKLARING OUDERS

Burger Service Nummer Bij het ondertekenen gaan de ouders/verzorgers akkoord met 

Eerste nationaliteit ons beleid m.b.t. het omgaan met  persoonsgegevens, zoals 

Tweede nationaliteit jaarlijks beschreven in de schoolgids. Hieronder vallen bijv. 

Land van herkomst foto's, adressen en nummers. We vragen u, voordat u 

Datum in Nederland ondertekent, om de bijlage op pag. 3 ook in te  vullen.

VORIG ONDERWIJS

Peuterspeelzaal

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)  (omcirkelen)     ja  /  nee Zo ja, van ………………..………………tot…………………………..……………

Kinderopvang Zijn er andere personen betrokken bij uw kind?

Op andere school geweest?  (omcirkelen)     ja  /  nee  (omcirkelen)     ja  /  nee

Zo ja: naam vorige basisschool Zo ja, i.v.m. voogdij, pleegouders, stiefouder, adoptie etc.

Plaats vorige basisschool

Onderwijssoort

Volgt onderwijs sinds

HUISARTS EN MEDISCH Zijn er bijzonderheden m.b.t. de ontwikkeling van uw kind 

Naam huisartsenpraktijk die van belang zijn voor de school om te weten?

Plaats huisartsenpraktijk  (omcirkelen)     ja  /  nee

Naam huisarts Zo ja, i.v.m. gezondheid, motoriek etc.

Verzekeringsmaatschappij ziektekosten

Polisnummer

Medicijngebruik?  (omcirkelen)       ja  /  nee

Begin datum medicatie

Allergie

Producten die het kind niet mag

GEZIN 

Kerkelijke gemeente? Zo ja, welke?

Thuistaal

Noodtelefoonnummer

Eigenaar van dit noodnummer  

Andere naam gebruiken dan officiële?  (omcirkelen)       ja  /  nee

Zo ja, welke: 

Z.O.Z. !                                            (pagina 1 van 3)

Ichthusschool
Cornelis van Ramshorstlaan 3

3863 AZ Nijkerk
033 - 246 22 42

via web https://ichthus.hsn-scholen.nl

Onderdeel van de
Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk
Zandoogje 1, 3863 HS Nijkerk
033 - 247 03 17
http://www.hsn-scholen.nl 

Aanmeldingsformulier



GEGEVENS VERZORGER 1 LET OP: deze ontvangt mailings enz. GEGEVENS VERZORGER 2

Achternaam Achternaam

Voorvoegsel Voorvoegsel

Voorletter(s) Voorletter(s)

Roepnaam Roepnaam

Geslacht  (omcirkelen)      M  /  V    Geslacht  (omcirkelen)      M  /  V    

Relatie tot kind (omcirkelen) vader / moeder / ……. Relatie tot kind (omcirkelen) vader / moeder / …….

Geboortedatum Geboortedatum

Geboorteplaats Geboorteplaats

Geboorteland Geboorteland 

Land van herkomst Land van herkomst

Beroep Beroep

Werkzaam bij bedrijf Werkzaam bij bedrijf

Telefoon werk geheim?   ja  /  nee Telefoon werk geheim?   ja / nee

Telefoon mobiel geheim?   ja  /  nee Telefoon mobiel geheim?   ja / nee

Burgelijke staat Burgelijke staat

E-mail E-mail

Indien afwijkend van verzorger 1:

Straat en huisnummer Straat huisnr

Postcode Postcode

Plaats Plaats

Telefoon thuis geheim?   ja  /  nee Telefoon thuis geheim?   ja / nee

Wij verwachten van u dat u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeeft.

GRONDSLAG EN UITGANGSPUNTEN VAN DE HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

De grondslag van de HSN is "Gods Woord opgevat in de zin van de drie formulieren van enigheid". Daarin belijden wij Jezus Christus als Zaligmaker.

Alleen door Hem kunnen wij verzoend worden met God de Vader. De Heilige Geest leert ons Hem kennen en vanuit dit uitgangspunt verwachten wij van de kinderen op onze school

dat zij aan alle activiteiten meedoen die in het kader van christelijk onderwijs gebruikelijk zijn.

ONDERGETEKENDEN VERKLAREN

Dat hun kind in de 6 maanden voorafgaande aan de inschrijving niet bij een andere (basis)school is ingeschreven 

(N.B. dit geldt alleen voor kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan).

Dat zij de grondslag en uitgangspunten hierboven respecteren en bereid zijn eventuele schoolondersteunende werkzaamheden te vervullen in overeenstemming hiermee

(bijvoorbeeld hulpouder, lid Ouderraad, lid (G)MR, enz.)

ONDERTEKENING ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld Naar waarheid ingevuld

Naam verzorger 1 Naam verzorger 2

Handtekening Handtekening

Datum Datum
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BIJLAGE BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER

Over toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en / of de naam van uw kind(eren) door de school

(pagina 3 van 3)

Op onze school maken wij foto’s en video’s waar uw kind herkenbaar op kan staan. Soms om u te laten zien waar we mee bezig zijn, soms 
voor publicatie elders. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en 
lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze beelden te zien zijn. 

We werken vanuit de 3 V's, Vakmanschap, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen en gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen 
geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Maar
we hebben wel uw toestemming nodig voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind(eren). Het is goed mogelijk dat u dat niet wilt.

Herkenbaar beeldmateriaal is een persoonsgeven. Een naam is dat ook, die noemen we soms ook, bijvoorbeeld in nieuwsbrieven, bij 
zijn/haar verjaardag.

Daarom vragen we middels deze brief om uw toestemming voor het gebruik van onderstaande persoonsgegevens van uw 
zoon/dochter. Wilt u hieronder aangeven waar u goedkeuring voor geeft? 

Uw toestemming geldt alleen voor publicaties die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders 
bijvoorbeeld foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit, dat u en andere 
ouders terughoudend zijn bij het maken van foto’s en video’s van anderen en het evt. plaatsen op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om 
foto’s wel of niet te laten gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf ook waarom het gebruik van foto’s en video’s wel 
of niet mag.

U mag  altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.  
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Uw naam/namen:      .................................................................................          .......................................................................

Uw handtekening(en): .................................................................................          .......................................................................

geeft/geven toestemming dat de school persoonsgegevens van de aangemelde leerling gebruikt voor 
(1e blokje aanvinken bij toestemming, of 
2e blokje aanvinken dat u géén toestemming  geeft):

 ik geef toestemming voor alle onderstaande onderdelen

 ik geef geen toestemming voor één of meerdere van onderstaande onderdelen (uw kind wordt daarom niet vermeld  op alle
onderstaande onderdelen)
. .

ik geef toestemming voor:

naam / foto in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender

naam / foto / video op de website van de school 

naam / foto in de (digitale) nieuwsbrief 

naam / foto / video op de social media accounts van de school

naam / foto in een krant


