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Interconfessionele basisschool Wingerd  
Dorpsstraat 51    
6617 AC Bergharen 
Telefoon:  0487-531488 
E-mail:  Wingerd@kansenkleur.nl  
 
Schoolgegevens (niet invullen) 
Datum inschrijving __________________   
Eerste schooldag ____________________ 
 

Personalia leerling 

Achternaam  ____________________________  Voorna(a)m(en)_____________________________ 

Roepnaam  _____________________________  Geslacht  meisje  jongen 
Geboortedatum _________________________  Geboorteplaats______________________________ 
Adres__________________________________  Postcode___________________________________ 

Woonplaats_____________________________  Geheim adres?  nee  ja 

Telefoonnummer thuis____________________  Telefoonnummer geheim?   nee  ja 
BSN nummer____________________________  Eerste  Nationaliteit_______________________ 

Tweede nationaliteit__________________ n.v.t.  Land van herkomst___________________ n.v.t. 

Datum in Nederland __________________ n.v.t.  Geloofsovertuiging___________________ n.v.t. 
Thuis taal ___________________________ 
 

Medische gegevens 

Naam huisarts_________________________  Adres_______________________________________ 
Woonplaats_____________________________  Telefoonnummer _____________________________ 

Medicijnen___________________________ n.v.t.   
Allergieën ___________________________________________________________________________________________ 
Overige medische informatie_____________________________________________________________________________ 

Noodnummers 

Naam_________________________________   Telefoonnummer_____________________________ 
Naam_________________________________   Telefoonnummer_____________________________ 
Naam_________________________________   Telefoonnummer_____________________________ 
Naam_________________________________   Telefoonnummer_____________________________ 
 
Gegevens vorig onderwijs 

Naam Peuterspeelzaal___________________________________________________________________  n.v.t. 

Naam Kinderdagverblijf__________________________________________________________________  n.v.t. 

Plaats en naam school van herkomst_______________________________________________________  n.v.t. 

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)___________________________________________________________ n.v.t. 

Laatste doorlopen groep:________________________________________________________________  n.v.t. 
Broers en zussen 

Naam________________________________________________________________    schoolgaand      ja/nee 
Naam________________________________________________________________    schoolgaand      ja/nee 
Naam________________________________________________________________    schoolgaand      ja/nee 
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Personalia verzorger 1      Personalia verzorger 2 

Achternaam_____________________________  Achternaam________________________________ 
Voorna(a)m(en)__________________________  Voorna(a)m(en)_____________________________ 
Voorletters______________________________  Voorletters_________________________________ 

Aanhef     Mevrouw  Meneer    Aanhef    Mevrouw  Meneer 
Relatie tot kind___________________________  Relatie tot kind______________________________ 

Wettelijk gezag     nee  ja    Wettelijk gezag     nee  ja 
Geboortedatum __________________________  Geboortedatum_____________________________ 
Geboorteplaats___________________________  Geboorteplaats _____________________________ 
Geboorteland ____________________________  Geboorteland_______________________________ 
Burgerlijke staat___________________________  Burgerlijke staat______________________________ 
Beroep_________________________________  Beroep____________________________________ 
Telefoon werk___________________________  Telefoon werk ______________________________ 
Telefoon mobiel _________________________  Telefoon mobiel_____________________________ 
Telefoon thuis___________________________  Telefoon thuis_______________________________ 

Telefoon thuis geheim?        nee  ja  Telefoon thuis geheim?              nee  ja 
E-mail_________________________________  E-mail _____________________________________ 
 

Indien afwijkend adres van leerling 

Adres verzorger 1      Adres verzorger 2 

Adres ___________________________________  Adres _____________________________________ 
Postcode ________________________________  Postcode __________________________________ 
Woonplaats______________________________  Woonplaats________________________________ 
 
 
Bij dit inschrijfformulier behoren ondertekende ouderverklaringen:  
- Publicatie foto’s en video’s 
- Informatie op vragen en delen van NAW-gegevens  
 
Hierbij verklaar ik dat mijn zoon/dochter niet op een andere school staat ingeschreven. 

Bij wisseling van basisschool: een uitschrijfformulier (niet ouder dan 6 maanden) is wel/niet overhandigd 

Plaats :  ....................................................................................................................  

Datum :  ....................................................................................................................  

 

Handtekening : Ouder/verzorger 1                                        Ouder/verzorger 2 
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Ouderverklaring Publicatie foto’s en video’s 

Beste ouder/verzorger,   
  
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende 
gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in 
video’s) te zien zijn.   
  
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen 
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te 
vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op 
internet verschijnen.   
  
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt uw deze brief 
of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?   
  
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat 

andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school geeft ouders alleen toestemming om foto’s en video’s te maken 
als zij foto’s en video’s waarop kinderen herkenbaar zijn niet plaatsen op internet en social media.   
  
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen 
maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel 
of niet mag.  
  
Soms maken wij foto’s en video’s om meer zicht te krijgen op onderwijssituaties of om de kwaliteit van ons onderwijs te 
verbeteren. Het kan dus zijn dat in de groep van uw kind gefilmd wordt.   
Heeft u bezwaar tegen het feit dat uw kind op een opname voor kan komen, geef dit alstublieft door aan de leerkracht, dan kan 
hier rekening mee gehouden worden. Deze opnamen zijn altijd voor intern gebruik.    
  
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming 
geven.    
  
Alvast bedankt voor uw medewerking!   
Met vriendelijke groet,  
  
Eva Janssen (locatieleider)  
  

 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ………………………………… 
  
dat foto’s en video’s door Wingerd gebruikt mogen worden*:   
  

□in de digitale schoolgids  

□op de website van de school (met een toegangscode)  

□op de website van de school (zonder toegangscode)  

□de parro app 

 
  
  
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft  
  
Datum: ..............................................................................  
  
Naam ouder/verzorger:..............................................................................  
  
Handtekening ouder/verzorger:..............................................................................  

  
Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................  

 

   

 

 

 



4 
Wingerd Aanmeldformulier 

 

OUDERVERKLARING  Informatie op vragen en delen van NAW-gegevens 

 

Hierbij geef ik mijn / onze toestemming voor het gebruik van 

 

 
Ten behoeve van  

Graag voor elk onderdeel 

een handtekening 

Informatie op te vragen bij 

andere instanties m.b.t. de 

ontwikkeling van uw kind  

(b.v. speelzaal, vorige school)      

Zorg en begeleiding intern Ja / nee  

Naam, adres-, en mailgegevens  

Inning ouderbijdrage oudervereniging 

(groepsmails worden alleen verstuurd via 

BCC) 

Ja / nee  

Naam, adres-, telefoon- en 

mailgegevens  

Het leggen van contact door de 

groepscontactouders met u als ouder 

voor het verstrekken van informatie 

(groepsmails worden alleen verstuurd via 

BCC) 

Ja / nee  

Naam, adres-, telefoon- en 

mailgegevens 
Delen met andere ouders  Ja / nee  

 

 

Verklaring school De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens  van het 

kind. 
  


