NIET INVULLEN (bestemd voor de administratie)
Leerlingnr: ________________________________
Bijzonderheden: ________________________

Naam basisschool
Plaats basisschool
Brinnummer basisschool
Schooladvies

Plaatsingsadvies
Uitslag Centrale Eindtoets
wordt toegestuurd door
Naam en e-mailadres
leerkracht groep 8

□ 42 VMBO GL t/m VMBO TL
□ 50 VMBO TL
□ 52 VMBO TL t/m HAVO
□ MAVO/HAVO
□ basisschool

□ 60 HAVO
□ 61 HAVO t/m VWO
□ 70 VWO
□ HAVO/ATHENEUM
□ ouder/verzorger

Handtekening leerkracht

Identificatie via bijgesloten kopie

Plaatsingswens

□ ID-KAART (beide zijden kopiëren)
□ PASPOORT
□ MAVO/HAVO
□ HAVO/ATHENEUM □ GEEN WENS

Achternaam
Voorvoegsel (voluit)
Voorna(a)m(en) voluit
Roepnaam

 MAN

Geslacht
Geboortedatum

--

Geboorteland anders dan NL

Geboortegemeente
Burgerservicenummer (BSN)
Nationaliteit

 VROUW
--

Nederlandse / anders nl. *:

datum in NL:

Postcode en Plaatsnaam
Huisnummer (+ toevoeging)
Straat
Huistelefoonnummer
06-nummer leerling
E-mailadres leerling

Geheim: Ja / Nee *

(IN BLOKLETTERS)

Godsdienst
Leerling woont bij
Zitten er nog meer kinderen
uit uw gezin op onze school?

 ouders  vader  moeder  co-ouders  anders, nl.:
 Ja
 Nee
Zo ja, naam en klas:

Relatie tot leerling
Achternaam

 VADER

 MOEDER

 ANDERS, nl.:

Voorvoegsel (voluit)
Voorletter(s)

 MAN

Geslacht
Hetzelfde adres als leerling

 Ja

 VROUW
 Nee

(wilt u dan onderstaande adresgegevens invullen)

Postcode en Plaatsnaam
Huisnummer (+ toevoeging)
Straat
Geheim: Ja / Nee *

Huistelefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres (IN BLOKLETTERS) **
Factuuradres

 Ja

Relatie tot leerling
Achternaam

 VADER

 Nee
 MOEDER

 ANDERS, nl.:

Voorvoegsel (voluit)
Voorletter(s)

 MAN

Geslacht
Hetzelfde adres als leerling

 Ja

 VROUW
 Nee

(wilt u dan onderstaande adresgegevens invullen)

Postcode en plaatsnaam
Huisnummer (+ toevoeging)
Straat
Huistelefoonnummer

Geheim: Ja / Nee *

Mobiel telefoonnummer
E-mailadres (IN BLOKLETTERS) **
Factuuradres

 Ja

 Nee

.

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

Datum ondertekening

Datum ondertekening

Privacy:
De gegevens die via dit inschrijfformulier aan het Altena College worden verstrekt, worden opgenomen in zowel papieren als
digitale leerlinginformatiesystemen van de school. Deze gegevens worden geregistreerd om een goede leerlingbegeleiding te
kunnen bieden en om te kunnen voldoen aan een aantal wettelijke eisen ten aanzien van verplichte rapportage aan de overheid.
Het Altena College zal deze gegevens niet zonder toestemming van de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s) verstrekken aan
derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.
Voor de verwerking van leerlinggegevens hanteert de school een privacyreglement dat gebaseerd is op de “wet bescherming
persoonsgegevens”. Een samenvatting van dit reglement is terug te vinden op onze website.
Hier is ook te vinden hoe u inzage kunt krijgen in de gegevens die geregistreerd staan.
* doorhalen wat niet van toepassing is
** dit e-mailadres wordt gebruikt voor het ouderportaal en alle digitale communicatie van/over de school

Naam leerling
Geboortedatum

o
o

Nee (dan hoeft u vraag 2 en 3 niet in te vullen)
Ja, bij mijn zoon/dochter is het belangrijk om rekening te houden met (aankruisen s.v.p.):
o Dyslexie
Onderzoeksverslag aanwezig: Ja/Nee
o Hoogbegaafdheid
Onderzoeksverslag aanwezig: Ja/Nee
o ASS (autistisch spectrum stoornis)
Onderzoeksverslag aanwezig: Ja/Nee
o AD(H)D
Onderzoeksverslag aanwezig: Ja/Nee
e
o Nederlands als 2 taal
o Lichamelijke beperking, namelijk:
o Anders, namelijk:
Onderzoeksverslag aanwezig: Ja/Nee

o
o

Nee (ga verder naar vraag 3)
Ja (dan graag hieronder toelichten)

➢

➢

➢

➢

o

Nee, omdat (graag toelichten):

o

Ja, omdat (graag toelichten):
Wij denken hierbij concreet aan:

Naam leerling
Woonplaats

Mogen beelden van uw kind in de brugklasfilm worden opgenomen en foto's van uw
kind worden gemaakt rond die film? Deze brugklasfilm en foto's worden getoond
op de kennismakingsavond voor ouders/verzorgers.

Mag het Altena College gegevens van naam, adres, woonplaats van uw kind
doorgeven aan de schoolfotograaf?

Ja / Nee

Ja / Nee *

*Opmerking bij beantwoorden met ‘Nee’:
U ontvangt geen fotoset van de fotograaf. Er wordt wel een pasfoto en groepsfoto gemaakt.
De pasfoto hebben wij nodig voor onze leerlingenadministratie.

Mag het Altena College gegevens van naam, adres, woonplaats, geboortedatum
en e-mailadres van uw kind doorgeven aan Bibliotheek Cultuurpunt Altena t.b.v. de
bibliotheekpas?

Datum ondertekening
Handtekening ouder/verzorger

Ja / Nee

Op onze school worden er opnames gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens
activiteiten, schoolfeesten, excursies, werkweken en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal
te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s 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.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders of persfotografen foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft
daar maar een beperkte invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze personen ook terughoudend zijn
met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
Enkele weken na de start van de nieuwe cursus zullen we u digitaal benaderen en uitvoerig informeren over
de diverse vormen van gebruik van beeldmateriaal en u per type gebruik om toestemming vragen.
Voordat we dit kunnen uitvoeren, zijn er echter drie elementen die dan reeds gepasseerd zijn.
Daarom willen wij vooraf vragen of u toestemming wilt geven voor het volgende:
•

•

•

We maken in eigen beheer een film en foto’s van de eerste dagen van de nieuwe brugklasleerlingen
op onze school. Deze film en die foto’s laten we zien op de brugklas-kennismakingsavond voor de
ouders in september. De vraag is of u het goed vindt dat uw kind in deze film en op deze foto’s
voorkomt.
Vrij snel na het begin van het schooljaar 2021-2022 komt onze schoolfotograaf om alle nieuwe
leerlingen op de foto te zetten. Deze foto wordt gebruikt om een schoolpas aan te maken en om in
onze leerlingenadministratie op te nemen.
De vraag is of we naam, adres en woonplaats van uw kind mogen doorgeven aan de schoolfotograaf.
De schoolfotograaf zal deze gegevens uitsluitend gebruiken om foto’s van uw kind en een klassenfoto
van de klas van uw kind naar u op te sturen.
Voor de aanvang van het nieuwe cursusjaar geven wij gegevens van de nieuwe leerlingen door aan
Bibliotheek Cultuurpunt Altena t.b.v. een eigen bibliotheekpas. De vraag is of wij deze gegevens
mogen doorgeven, zodat uw kind een gratis lidmaatschap ontvangt.

Naam leerling
Woonplaats
Naam en plaats basisschool

□ MAVO/HAVO

Naam vriend/vriendin
Woonplaats
Naam en plaats basisschool
Naam vriend/vriendin
Woonplaats
Naam en plaats basisschool
Naam vriend/vriendin
Woonplaats
Naam en plaats basisschool

□ HAVO/ATHENEUM

