SCHOLEN VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS PARKSTAD 2020
Ondergetekende, ouder/verzorger van
___________________________________ (naam leerling)
___________________________________ (bsn)
___________________________________ (school van herkomst)
verklaart dat hij/zij zijn/haar zoon/dochter aanmeldt voor (in volgorde van voorkeur)
1. ___________________________________ (naam school) én indien gewenst:
2. ___________________________________ (naam school) én indien gewenst:
3. ___________________________________ (naam school)
_____________________________________ (soort brugklas)
advies basisschool: ______________

advies (wens) ouder/verzorger: __________

aanvullend (indien de school voor voortgezet onderwijs dit biedt):
0 technasium 0 tweetalig onderwijs 0 opstroomklas 0 sportklas 0 versterkt Engels
De leerling zou graag geplaatst willen worden in de klas bij één van de volgende leerlingen:
1. __________________________ (naam) ______________ (basisschool)
2. __________________________ (naam) ______________ (basisschool)
3. __________________________ (naam) ______________ (basisschool)
Let op! Dit is een wens, daar kunnen we niet altijd aan voldoen.
Verklaring ouder(s)/verzorger(s):
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaar ik/verklaren wij:
o op de hoogte te zijn van de financiële verplichtingen die worden aangegaan en deze te voldoen;
o geen bezwaar te hebben tegen het overleggen van de benodigde gegevens door de school van herkomst
aan de vo-school en omgekeerd;
o er geen bezwaar tegen te hebben dat de vo-school relevante gegevens levert aan de regionale
adviescommissie om de plaatsing te kunnen beoordelen;
o indien nodig voor de ondersteuning van de leerling er geen bezwaar tegen te hebben dat de vo-school
relevante gegevens levert aan de Commissie Toewijzing Ondersteuning van het Samenwerkingsverband;
o indien nodig voor de ondersteuning van de leerling: geen bezwaar te hebben gegevens uit te wisselen met
de ketenpartners in de Jeugdhulp (maatschappelijke werk, centra voor jeugd en gezin e.d.);
o me/ons te conformeren aan de schoolregels, zoals gepubliceerd in de schoolgids en/of de schoolwebsite.

E-mailadres voor correspondentie: ___________________________________________________
Plaats: ____________________________

Datum: ____________________________

___________________________________
(naam ouder/verzorger)

___________________________________
(handtekening ouder/verzorger)

___________________________________
(naam ouder/verzorger)

___________________________________
(handtekening ouder/verzorger)

Toestemming persoonsgegevens en beeldmateriaal
Gedurende de schoolcarrière van uw kind wordt er regelmatig beeldmateriaal gemaakt. Bijvoorbeeld
de jaarlijkse foto door de schoolfotograaf, maar ook de foto's en film van activiteiten waar uw kind aan
meedoet. Deze foto's kunnen worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de interne of externe website van
de school, de schoolnieuwsbrief, het jaarboek, de schoolgids, de website en de sociale media van
school.
Voor de publicatie van persoonsgegevens en beeldmateriaal hebben we (de VO-school) uw
toestemming nodig. Deze toestemming kunt u in zijn geheel en op onderdelen op elk moment
intrekken.

Verklaring
Hierbij verklaart ouder/verzorger dat hij/zij de school en het bevoegd gezag (bestuur) toestemming
geeft om:

o

beelden te laten maken waar uw zoon/dochter herkenbaar op staat door een medewerker van
school of een professionele fotograaf die werkt in opdracht van de school (schoolfotograaf);

o

persoonsgegevens van de leerling te publiceren, bijvoorbeeld de naam bij een evenement
(sportdag, muziekwedstrijd, musical, gala, geslaagd/ diploma-uitreiking, etc.);

o
o

persoonsgegevens (naam en adres) te verstrekken aan klasgenoten;
het mobiele nummer van uw zoon of dochter te gebruiken voor functionele berichten van
school;

Beelden (foto's of filmpjes) waarop de leerling herkenbaar is afgebeeld te gebruiken voor:

o

het online delen van beeldmateriaal onder deelnemers en betrokkenen bij evenementen,
bijvoorbeeld om met leerlingen en ouders de foto's/ filmpjes van de excursie te delen;

o
o
o

interne communicatie op school (digitaal en/of gedrukt, bijvoorbeeld de interne nieuwsbrief);

o

publicatie van beeldmateriaal op de sociale media van school of het bestuur.

de schoolpas van de leerling;
promotiemateriaal van de school dat voor iedereen toegankelijk is, bijvoorbeeld de schoolgids,
schoolfolder, jaarboek, jaarverslag, de website van de school;

Plaats: ____________________________

Datum: ___________________

___________________________________

(handtekening ouder/verzorger)

___________________________________

(handtekening ouder/verzorger)

Toelichting gebruik persoonsgegevens en beeldmateriaal
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze wet geldt
voor iedereen, dus ook voor de vo-scholen. We vinden het belangrijk dat u weet dat we heel zorgvuldig
omgaan met al het beeldmateriaal (foto's en filmpjes) dat vanuit school wordt gemaakt. We zullen nooit
materiaal gebruiken dat schadelijk zou kunnen zijn voor onze leerlingen.
We brengen alleen foto's en filmpjes waar leerlingen op te zien zijn naar buiten met toestemming van
de ouders of leerling wanneer de leerling 16 jaar of ouder is. Via de akkoordverklaring vragen we uw
toestemming voor het maken van beeldmateriaal én om voor communicatiedoeleinden beeldmateriaal
te gebruiken waarop uw zoon of dochter te zien is. U kunt uw toestemming later op elk moment
intrekken. Omdat beeldmateriaal vaak van tekst wordt voorzien, vragen we u ook om toestemming te
geven voor het publiceren van persoonsgegevens. Dit doen wij zo terughoudend mogelijk, bijvoorbeeld
alleen de voornaam en de klas.
Praat thuis met uw zoon of dochter over het wel of niet geven van toestemming, zodat uw kind hiervan
op de hoogte is. Geeft u geen toestemming, dan is het van belang dat uw kind hier zelf op let op het
moment dat (groeps)foto's gemaakt worden.
Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door de school of in opdracht van school worden
gemaakt.
Mocht de school beeldmateriaal willen gebruiken voor een ander doel dan neemt deze tussentijds
contact met u op.
Leerlingen en ouders dienen zorgvuldig om te gaan met het delen van gegevens en beeldmateriaal van
andere leerlingen, ouders en/of docenten via sociale media of andere communicatiekanalen. Ook zij
dienen zich bewust te zijn van het feit dat zij zonder toestemming van de betrokkene, geen
persoonsgegevens en beeldmateriaal van andere personen (de andere leerlingen, medewerkers of
docenten) mogen delen of openbaar maken. Als ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten, heeft de
school daar geen invloed op. We gaan ervan uit dat zij terughoudend zijn met het openbaar maken van
deze foto's of filmpjes. Op alle vo-scholen geldt een Protocol Sociale Media, te lezen op website van de
school en de stichting.
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De school en stichting gaan zo zorgvuldig mogelijk
om met de persoonsgegevens en beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers. In onze
privacyverklaring vermelden we welke gegevens we verzamelen en vastleggen en waarom. Deze
privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de school en de stichting. U kunt de volledige
privacyverklaring lezen op de website van de school en de stichting.
De school en stichting verstrekken geen persoonsgegevens en beeldmateriaal aan derden, zonder
uitdrukkelijke toestemming van de ouders of de leerling als hij/zij 16 jaar of ouder is.
De school en stichting zijn niet aansprakelijk voor misbruik van onrechtmatig verkregen beeldmateriaal
en persoonsgegevens door derden.

