AANMELDINGSFORMULIER LEERJAAR 1
PASFOTO

Schooljaar 2019-2020

GEGEVENS LEERLING:
M/V

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum

Geb.plaats:

Nat.

Burgerservicenummer
Mobiel nummer

(leerling)

E-mail

(leerling)

Naam + tel. huisarts

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S):
Ouder / Verzorger 1

Relatie tot het kind

vader – moeder – anders:

Ouder / Verzorger 2
vader – moeder – anders:

Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon (vaste lijn)
Mobiel nummer
E-mail
Geboorteland (indien anders dan NL)

EXTRA GEGEVENS:
Het kan zijn dat u het op prijs stelt, of dat het noodzakelijk is, dat bepaalde gegevens zoals uitnodigingen voor
ouderavonden e.d. ook naar een extra adres worden verzonden (bijvoorbeeld in geval van echtscheiding). Ook
kunt u hier een extra mailadres of extra telefoonnummer opgeven.
Ouder / verzorger 3
Adres
Postcode/woonplaats
E-mail
Extra telefoonnummer

VORIGE SCHOOL:
Naam basisschool
Plaats basisschool
Groep

Leerkracht

GEWENSTE OPLEIDING:
De leerling wordt aangemeld voor :
VMBO Basisberoepsgericht
VMBO Kaderberoepsgericht
Leerjaar 1

VMBO Gemengd/Theoretisch
VMBO dakpanklas Basis / Kader
VMBO dakpanklas Kader / GT

BIJZONDERHEDEN:
Zijn er bijzonderheden waarvan u vindt dat de school op de hoogte moet zijn (gezondheid, gezinssituatie,
studieproblemen etc.)

Heeft u uw zoon/dochter ook aangemeld bij en andere school voor voortgezet onderwijs ? Zo ja, bij welke school?

Indien mogelijk zoon/dochter in dezelfde klas plaatsen als:

De door u hierboven verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden opgenomen in ons digitale leerling
informatiesysteem. De gegevens worden gebruikt om een optimale leerlingbegeleiding te kunnen bieden. De gegevens zullen in geen geval
zonder toestemming aan derden verstrekt worden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met:
•
•
•

het opvragen van informatie bij de school van herkomst
het verstrekken van leerlinggegevens aan derden in het kader van de begeleiding
alle financiële verplichtingen die aan de studie verbonden zijn (bijvoorbeeld huur kluisje, schoolpas,
gymkleding etc.). Voor de (vrijwillige) ouderbijdrage ontvangt u een aparte overeenkomst.

Bij het formulier moet worden ingeleverd :
•
•
•

een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant)
een recente pasfoto
alle relevante gegevens (om te kunnen voldoen aan de zorgplicht) die van belang zijn voor de
ondersteuning van uw zoon/dochter:
- psychologische verslagen / IQ onderzoek / dyslexieverklaring
- drempelonderzoek / leerlingvolgsysteem van de huidige school, e.d.
- OPP (ontwikkelingsperspectief) / - POVO formulier
Beide ouders hebben het ouderlijk gezag: JA / NEE (indien het antwoord NEE is, graag aangeven wie het ouderlijk gezag heeft)

Aldus naar waarheid ingevuld d.d._____ - _____2019

Handtekening ouder/verzorger ____________________

TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK BEELDMATERIAAL
Beste ouder/verzorger, beste leerling,
De Overlaat heeft een rijke historie op het gebied van buitenschoolse activiteiten zoals excursies,
projectweken, meerdaagse reizen, sporttoernooien, enz..
Hiervan verschijnen de meest leuke en fantastische foto’s en filmpjes op onze schoolsite, Facebook en
Instagram. Ook worden foto’s gebruikt in publicaties zoals bijvoorbeeld schoolgids, jaarverslag,
informatiebrochures etc. Hiermee krijgen we een heel mooi beeld van de bijzondere sfeer op onze
school en de sociale verbinding met de wereld om ons heen.
Ondanks dat wij zorgvuldig met foto’s en filmpjes omgaan worden we door wetgeving verplicht om
toestemming te vragen voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Als ouder moet u toestemming geven
zolang uw kind jonger is dan 16 jaar. Jongeren van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.
U geeft alleen toestemming voor het door ons gemaakte of in opdracht van ons gemaakte
beeldmateriaal. Er is geen toestemming nodig voor het intern gebruik van beeldmateriaal ten behoeve
van onderwijsdoeleinden, foto’s op schoolpas of in het administratiesysteem. In alle andere gevallen
zullen wij u of uw kind informeren. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd wijzigen of intrekken.
Met vriendelijke groet,
O. Dooijes,
algemeen directeur / bestuurder
*******************************
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van:
(naam leerling)____________________________________________________________
dat foto’s en video’s, naamsvernoemingen door de Overlaat gebruikt mogen worden voor:
☐

in de (digitale) schoolgids, schoolbrochures, jaarboek en schoolkrant

☐

op de website van de Overlaat

☐

op social-media accounts van de school

☐

in advertenties in (regionale) kranten

☐

gebruik van telefoonnummer in de telefoonboom

Handtekening ouder/verzorger
______________________________________________________

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram

