Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht:
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring
opleiding in Nederland
Deel 1: Gegevens leerling
Achternaam:
Voorna(a)m(en)

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum …………………………………………………………..

O

Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling

……………………………..

Bent u de enige ouder?

O

m
ja

/
/

Ov

O nee

(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld)
Datum eerste schooldag leerling
…………………………………………………………………………………………………………..

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

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

-

praktijkonderwijs/ LWOO

O2
-

-

O3-

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
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

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt 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
leerlingadministratie 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

O1

-

(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs

-

(v)so-zmlk

O2

-

-

O3-

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
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

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt 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
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.
Naam van ouder/verzorger

…………………………….

Datum

……………………………..

Handtekening

……………………………..

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Stellendam, schooljaar 2021-2022

Beste ouder/verzorger,

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en filmpjes. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en filmpjes 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.
Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.
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 filmpjes 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.

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor onze school beeldmateriaal van uw
zoon/dochter mag gebruiken.
Op het toestemmingsformulier 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 stagejuf 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.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
G.A. Geneugelijk

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..
groep/klas ……..
dat beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) door onze school gebruikt mogen worden*:

Beeldmateriaal mag door de
school gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende
doelen

❏ in de schoolgids en/of
schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en
(toekomstige) leerlingen over de school en de
onderwijs mogelijkheden.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor
PR-doeleinden van de school.
Informeren van (toekomstige) ouders en
(toekomstige) leerlingen over de school, het gegeven
en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes,
schoolfeesten, etc.
Informeren van ouders en leerlingen over de
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies,
schoolfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school.
Positieve PR realiseren in het dorp en de omgeving.

❏ op de openbare website van
de school

❏ op het besloten deel van de
website van de school
(= de Kindwijs App)
❏ in de (digitale) nieuwsbrief
❏ in de regionale media (krant,
al of niet digitaal)

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:

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

Naam ouder/verzorger:

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

Handtekening ouder/verzorger:

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

