Aanmeldformulier schooljaar 2020- 2021
Aanmelding voor:
O basisonderwijs groep …..

O voortgezet onderwijs klas ….

S.v.p. aankruisen en invullen
Leerlinggegevens
Achternaam:
Voornaam:
Voorletter(s):
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
geheim: ja / nee
Geslacht jongen / meisje:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:

www.juniorcollege-gorinchem.nl I www.tienercollege.nl

Burgerservicenummer:
Volgt basisonderwijs sinds:
Datum per wanneer in Nederland:
Vluchtelingenstatus:
Thuistaal:

Verzorger 1
Achternaam (evt. meisjesnaam):
Voornaam:
Voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Telefoon:
Telefoon (werk):
Telefoon (mobiel):
E-mailadres:
Burgerlijke staat:
Geloofsovertuiging:
Beroep:
Relatie tot de leerling:

ja / nee

Verzorger 2
Achternaam (evt. meisjesnaam):
Voornaam:
Voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Telefoon:
Telefoon (werk):
Telefoon (mobiel):
E-mailadres:
Burgerlijke staat:
Geloofsovertuiging:
Beroep:
Relatie tot de leerling:

Andere kinderen in het gezin
Naam:
Geboortedatum:

j/m
School:

Naam:
Geboortedatum:
Naam:
Geboortedatum:

Medische gegevens
Naam huisarts:
Telefoon:

Naam tandarts:
Telefoon:

Gegevens vorige school
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Type onderwijs:
Groep:

j/m
School:
j/m

Ondergetekende verklaart dat:
(s.v.p. aankruisen)
❏ het kind de afgelopen 6 maanden wel / niet was ingeschreven op een (andere) basisschool,
❏ met de vorige school relevante informatie mag worden uitgewisseld,
❏ hij/zij bekend is met het feit dat er een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor het
ouderfonds,
❏ hij/zij bekend is met het feit dat ambulante begeleiding alleen met toestemming van het
bevoegd gezag onder schooltijd kan worden ingezet,
❏ het de school is toegestaan de gegevens van het inschrijfformulier en het onderwijskundig
rapport op te nemen in zowel de papieren als digitale leerlinginformatiesystemen van
LOGOS / CVO-AV,
❏ het de school is toegestaan om foto's/filmbeelden van het kind op de website van de school
en in de nieuwsbrief/schoolkrant te plaatsen en video-opnamen te maken voor intern
gebruik,
❏ het de school is toegestaan om de leerling zonder toezicht op het plein buiten te laten
spelen (unit 1 op omheind eigen plein),
❏ het de school is toegestaan om de leerling in de nabijheid van school te laten werken aan
buitenopdrachten (vanaf unit 2),
❏ het de school is toegestaan de vermelde e-mailadressen te gebruiken voor nieuwsbrieven,
uitnodigingen e.d.,
❏ het de school is toegestaan e-mailadressen en (06) telefoonnummers te delen met
contactouders, die zorgdragen voor organisatie van activiteiten door en voor ouders
❏ hij/zij de christelijke identiteit van de school zal respecteren en in woord en daad zal
meewerken aan een sociaal veilige school waar waarden en normen een belangrijke plaats
innemen,
❏ alle bovenstaande gegevens juist zijn ingevuld.

Artikel 7 van het bekostigingsbesluit WPO (t.b.v. inschrijving LOGOS)
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.
Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de
administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn
inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.
Privacyreglement (t.b.v. inschrijving CS De Hoven)
De gegevens die u via dit inschrijfformulier aan CS De Hoven verstrekt, worden opgenomen in zowel
papieren als digitale leerlinginformatiesystemen van de scholengroep. 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. CS De Hoven zal deze
gegevens niet zonder toestemming van de leerlingen en/of diens ouders/verzorgers verstrekken aan
derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is. De pasfoto’s die bij dit inschrijfformulier worden
ingeleverd, worden ook opgenomen in het digitale leerlinginformatiesysteem. De medewerkers van
de scholengroep gebruiken deze pasfoto’s om de leerlingen sneller te leren kennen. De pasfoto’s
worden niet onder de medeleerlingen verspreid. Voor de verwerking van leerlinggegevens hanteert
de scholengroep een privacyreglement dat gebaseerd is op de ‘wet bescherming persoonsgegevens’.
Een samenvatting van dit reglement is terug te vinden op de website
www.csdehoven.nl/nieuws/publicaties/privacy. Hier is ook te vinden hoe u inzage kunt krijgen in de
gegevens die geregistreerd staan.
Leerlingen basisonderwijs worden na toelating ingeschreven bij CBS De Regenboog (23cc).
Leerlingen voortgezet onderwijs worden na toelating ingeschreven bij CS De Hoven (00-YH-09).
Ondertekening
Naam:

Handtekening

Datum:

U kunt dit aanmeldingsformulier sturen naar:
Junior College: Albertine Kehrerstraat 7, 4207 MV Gorinchem
Tiener College: Hoefslag 4, 4205 NK Gorinchem
U kunt dit formulier ook mailen naar info@juniorcollege-gorinchem.nl of info@tienercollege.nl

