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GOEDKEURING VAN HET OPVOEDINGSPROJECT EN 

SCHOOLREGLEMENT

Op datum van 1 september 2020 wordt de inschrijving van uw kind bevestigd door de 

school en de ouders.

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden op de instapdag.

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. 

De school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het 

zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten 

verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens. 

Goedkeuring ouders :

De ouders van …………………………………………………………………… uit klas Vlinder|Rikki|Kikker| 

L1|L2|L3|L4|L5|L6 (duid aan) verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het 

schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het 

opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van het schooljaar 

2020-2021.   

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid 

zijn ingevuld.

Naam en handtekening van de ouder(s)
1

1
Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de 

artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.



Schooljaar 2020-2021

Beste ouder

Via foto’s en video’s van activiteiten en lessen laten wij u zien waar we op school mee bezig zijn.
Uw zoon of dochter kan hierop te zien zijn. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 
leerlingen.

We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van 
uw zoon/dochter. Misschien wilt u niet dat foto’s of video’s van uw kind op internet verschijnen. 

Met deze brief vragen we uw toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 
zoon/dochter. Gelieve onderstaande antwoordstrook met uw kind mee te geven 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 of video’s maken tijdens schoolactiviteiten. 
De school heeft hierop geen invloed, maar hoopt dat deze ouders niet zomaar foto’s of video’s op 
Internet plaatsen.
Bedankt voor uw medewerking!

 -------------------------------------------
Naam van uw kind Klas van uw kind

 OK / PA

De school mag 

 gerichte foto’s/video’s maken van mijn kind. ❏ ❏

 gerichte foto’s/video’s van mijn kind plaatsen op de website van de school. ❏ ❏

 gerichte foto’s/video’s van mijn kind plaatsen op de Facebookpagina. ❏ ❏

  gerichte foto’s van mijn kind gebruiken voor affiches en folders. ❏ ❏

  gerichte foto’s van mijn kind gebruiken voor de nieuwsbrief van de school. ❏ ❏

Datum Naam ouder Handtekening 

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. 
Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.


