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AANMELDFORMULIER  

Inschrijving en toelating 

LOGOS-scholen staan in principe open voor elk kind, vanaf 4 jaar, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) de grondslag respecteren 
en inschrijving wensen. Toelating en inschrijving vindt pas plaats nadat de ouder(s)/verzorger(s) en de directie van de school 
in een persoonlijk gesprek de onderwijsbehoeften van het kind en het ondersteuningsprofiel van de school hebben 
besproken. De school bepaalt daarna of het kind wordt toegelaten en ingeschreven. De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen 
hiervan schriftelijk bericht.  

Personalia leerling 

Achternaam _______________________________________________________ 

Voorna(a)m(en)    _______________________________________________________ 

Roepnaam _______________________________________________________ 

Geslacht  ☐ meisje ☐ jongen  

Geboortedatum ________________________________________  

*BSN ________________________________________  

*Onderwijsnummer (indien bekend) ________________________________________
 

Nationaliteit ________________________________________ 

Land van Herkomst ________________________________________ ☐ n.v.t.  

Datum in Nederland ________________________________________ ☐ n.v.t.   

 

Straat en huisnummer __________________________________ Postcode _________________ 

Woonplaats __________________________________ Geheim adres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer __________________________________ Geheim          ☐ Nee ☐ Ja 

Thuistaal __________________________________ 

*Toelichting BSN en Onderwijsnummer: 
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een 
Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het 
moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt. 

  
Gegevens vorig onderwijs  
VVE Indicatie _____________________________      ☐ Nee ☐ Ja ☐ n.v.t. 

VVE Programma  _________________________________ ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden) _________________________________ ☐ n.v.t.  

Naam school herkomst  _________________________________ ☐ n.v.t.  

Plaats school herkomst  _________________________________ ☐ n.v.t.  

Telefoonnummer school van herkomst   _________________________________ ☐ n.v.t. 
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Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)  _________________________________ ☐ n.v.t. 

Naam PSZ of KDV _________________________________ ☐ n.v.t. 

 

Broers en zussen 
Naam ________________________________ Geb. datum ____________ ☐ Zelfde school  

Naam  ________________________________ Geb. datum ____________ ☐ Zelfde school  

Naam  ________________________________ Geb. datum ____________ ☐ Zelfde school  

Naam ________________________________ Geb. datum ____________ ☐ Zelfde school 

 

Noodnummers 

Naam _________________________________ Telefoonnummer ___________________ 

Naam  _________________________________ Telefoonnummer  ___________________ 

Naam  _________________________________ Telefoonnummer  ___________________ 

Naam  _________________________________ Telefoonnummer  ___________________ 

 

Medische gegevens 

Allergieën  _______________________________________________________ ☐ n.v.t. 

Medicijnen  _______________________________________________________ ☐ n.v.t.  

Naam huisarts _______________________________________________________  

Telefoonnummer huisarts __________________________  

*Persoonlijk polisnummer verzekering __________________________  

*Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

 

Ruimte voor opmerkingen 
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Personalia verzorger 1  

Achternaam  _______________________________________________________ 

Roepnaam _______________________________________________________ 

Voorletters  _______________________________________________________ 

Aanhef ☐ mevrouw ☐ de heer  

Geboorteland  _______________________________________________________ 

Telefoon mobiel  __________________________________ Geheim         ☐ Nee ☐ Ja   

Telefoon werk  __________________________________ Geheim         ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail _______________________________________________________
 

*Beroep __________________________________ 

Relatie tot kind  __________________________________
 

Wettelijk gezag  __________________________________        ☐ Nee ☐ Ja 

*Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer __________________________________ Postcode _________________ 

Woonplaats __________________________________ Geheim adres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis  __________________________________  Geheim          ☐ Nee ☐ Ja  

Personalia verzorger 2 

Achternaam  _______________________________________________________ 

Roepnaam _______________________________________________________ 
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Voorletters  _______________________________________________________ 

Aanhef ☐ mevrouw ☐ de heer   

Geboorteland  _______________________________________________________ 

Telefoon mobiel __________________________________ Geheim ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon werk  __________________________________ Geheim ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail _______________________________________________________ 

*Beroep  __________________________________ 

Relatie tot kind  __________________________________
 

Wettelijk gezag __________________________________ ☐ Nee ☐ Ja 

*Niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit veld invult. 

 

 

Adres, indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer __________________________________ Postcode _________________ 

Woonplaats __________________________________ Geheim adres ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis __________________________________ Geheim  ☐ Nee ☐ Ja   

 

Opmerkingen  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ondertekening  

Verzorger 1  Verzorger 2  
Naam __________________________ Naam __________________________ 

Datum __________________________ Datum __________________________ 

   

   

Handtekening __________________________ Handtekening __________________________ 
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Verklaring school  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk 
gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van 
het kind.  

 
LOGOS is een Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs. LOGOS vindt het niet wenselijk dat er 
uiterlijke kenmerken van andere dan de Christelijke geloofsbeleving in de scholen zichtbaar zijn bij 
personeel, stagiaires en leerlingen in de school. 

 

Bij positief besluit toelating: 

datum eerste schooldag    _____________________________________    (in te vullen door school) 
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TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK BEELDMATERIAAL KIND 

Beste ouder/verzorger, 

In deze digitale tijd komen we de hele dag in aanraking met ‘informatie’. We maken gebruik van 
webshops, apps, software, social media, etc. Zonder er altijd van bewust te zijn, laten we steeds 
persoonsgegevens achter, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.  

Om goed met deze informatiestroom om te gaan, is wetgeving ontstaan. Deze wetgeving regelt dat 
iedereen die informatie verzamelt beleid moet hebben waarin is vastgelegd hoe met die informatie 
wordt omgegaan en met wie deze informatie wordt gedeeld. Om deze reden wil onze school 
zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie.  

Onze school maakt ook gebruik van beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal gebruiken wij om u te 
informeren over de dingen waar de kinderen mee bezig zijn of foto’s van festiviteiten zoals 
schoolreis, Koningsspelen of Sinterklaas. Maar het beeldmateriaal kan ook worden gebruikt voor de 
website, een flyer, of op ons social media kanaal. Het kan zijn dat uw kind herkenbaar te zien is. 

Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor uw kind schade kan ondervinden. Door de komst van de 
nieuwe wetgeving zijn wij verplicht u om toestemming te vragen dit materiaal te gebruiken. Voor 
deze toestemming kunt u onderstaand formulier gebruiken.  

Om ook bewustwording bij uw kind te bevorderen over het gebruik van privacygevoelige informatie 
is het goed om dit toestemmingsformulier met uw kind te bespreken. Hierdoor leert uw kind 
waarom het belangrijk is om zorgvuldig met beeldmateriaal om te gaan. 

Als de school beeldmateriaal wil laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les 
voor een stage op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en, wanneer nodig, om 
toestemming vragen. Ook als het beeldmateriaal voor een ander doel wordt gebruikt dan op het 
toestemmingsformulier staat, nemen we contact met u op.  

De door u gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de school. Zonder uw toestemming zal er ook géén beeldmateriaal van uw kind 
worden gepubliceerd.  

U kunt onderstaand formulier invullen en inleveren op school. 

Mochten er nog vragen zijn, kunt u uiteraard altijd even contact opnemen met de school.  

 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
Met vriendelijke groet, 

Margreet de Deugd, directeur 
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TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK BEELDMATERIAAL KIND  

(indien u meerdere kinderen op onze school heeft,  

moet u voor ieder kind afzonderlijk een formulier invullen) 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder / verzorger van  

 

………………………………………………………………… 

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door school gebruikt mogen worden:  

 

Vink uw 
keuze aan 

Beeldmateriaal mag door 
school gebruikt worden: 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de 
volgende doelen 

☐ Nee ☐ Ja  de schoolfotograaf 
voor het maken van schoolfoto’s (deze foto’s 
kunnen voor eigen gebruik worden aangeschaft 
via de website van de schoolfotograaf) 

☐ Nee ☐ Ja  in de (digitale) nieuwsbrief 
ouders en leerlingen informeren over 
activiteiten en ontwikkelingen op en om school 

☐ Nee ☐ Ja 
in het ouderportaal van de 
schoolapp  

informatie verspreiden over activiteiten en 
ontwikkelingen van de school 

dit beeldmateriaal is alleen beschikbaar voor de 
ouders van de kinderen in dezelfde klas 

☐ Nee ☐ Ja 
op het besloten deel van de 
website van de school 

informeren van ouders en leerlingen over de 
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, 
excursies, schoolfeesten, etc.  

☐ Nee ☐ Ja 
op sociale-media accounts van 
de school (Twitter, Facebook) 

informatie verspreiden over activiteiten (zoals 
schoolreisjes) en ontwikkelingen op school 

het delen van beeldmateriaal geeft een indruk 
over het gegeven onderwijs op school 
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FILMEN EN FOTOGRAFEREN DOOR OUDERS 

De privacy van onze leerlingen vinden wij erg belangrijk. Om deze privacy goed te kunnen 
beschermen hebben we ook uw medewerking nodig. Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend 
zijn met het maken van foto’s en video’s op en rond school(activiteiten) en delen via social media 
e.d.  

Het maken van foto’s en video’s in en rond de school is wel toegestaan maar na toestemming van de 
leerkracht en/of de schoolleiding. Wanneer u aanwezig bent op school of schoolse activiteiten, zoals 
sportdagen, excursies, Koningsspelen, schoolontbijt, etc. willen wij u vragen de volgende afspraken 
in acht te nemen: 

▪ Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s; 
▪ Maak foto’s en video’s alléén voor eigen gebruik; 
▪ Zet geen foto’s en video’s op publiek toegankelijke websites of social media; 
▪ Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn; 
▪ Maak alleen close-up foto’s van uw eigen kind / kinderen; 
▪ Maak geen foto’s van kinderen waar uw eigen kind niet op staat.  
 

 

Ondertekening  

Verzorger 1  Verzorger 2  
Naam __________________________ Naam __________________________ 

Datum __________________________ Datum __________________________ 

   

   

Handtekening __________________________ Handtekening ____________________ 
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