
 
  

Scholen voor reformatorisch basisonderwijs te Genemuiden  
 



 

Persoonsgegevens  
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Datum aanmelding 
Achternaam    
Voorna(a)m(en) 
Roepnaam                     
Geslacht                        
Geboortedatum            
Geboorteplaats   
 
Burgerservicenummer (BSN) 
 
Kerkelijke gezindte 
Nationaliteit  
Adres            
Postcode en woonplaats            
Telefoonnummer 
Is dit een geheim nummer? 

 
Is er sprake van een éénoudergezin?               

Naam van eventuele verzorg(st)er/voogd    
 
Plaats van het kind in het gezin 
 
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?  
Welke peuterspeelzaal? 
 
Naam van de huisarts 
Gebruikt uw kind medicijnen? 
Telefoonnummer in geval van nood  
Naam telefoonnummer in geval van nood 

 
 

_____  -  _____  -  ________________     (dd-mm-jjjj) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

M / V  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

         

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
ja/nee 

________________________________________________________________________________ 

  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  

 

ja/nee 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

ja/nee 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Achternaam vader/verzorger      
Voornaam vader/verzorger                               
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Geboorteland 
Nationaliteit 
Telefoonnummer mobiel 
Telefoonnummer werk 
E-mailadres 
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_____  - _______ - _________________ (dd-mm-jjjj) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________ - _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Achternaam moeder/verzorgster  
      (ook meisjesnaam vermelden) 
Voornaam moeder/verzorgster                               
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Geboorteland 
Nationaliteit 
Telefoonnummer mobiel 
Telefoonnummer werk 
E-mailadres 

_________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 ______  -  ______ - ____________________ (dd-mm-jjjj) 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

________________ - ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

  



 

Toestemmingsformulier gegevensverwerking 

 

Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij in het kader van de wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) uw schriftelijke toestemming nodig. U kunt deze toestemming aan ons 
verstrekken door dit aanmeldingsformulier te ondertekenen. 
Onze scholen hebben voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind passende 
beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen. De toestemming 
wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind op onze school.  
U kunt een eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment 
dat u uw toestemming intrekt of wijzigt, zal de school stoppen met de tot dat moment gedane verwerkingen. 

 

 

⃝ Ja, wij geven / ik geef voor alle onderstaande mogelijkheden toestemming aan de school.  

⃝ Nee, wij geven / ik geef niet voor alle onderstaande mogelijkheden toestemming, de onderdelen die niet 
akkoord zijn, zijn hieronder aangevinkt.  

 

 
Voor het gebruik van persoonsgegevens:  
 

⃝ (pas)foto’s in de schoolgids en overige papieren brochures; 

⃝ naam, voornamen, adres, woonplaats, telefoonnummer, groepsnummer en leerjaar in de schoolgids  
en overige papieren brochures; 

⃝ (pas)foto’s op de website en in voorkomende gevallen (activiteiten) in de (regionale) krant of  
nieuwswebsite; 

⃝ naam, voornamen, groepsnummer, leerjaar op de website en in voorkomende gevallen in de (regionale) 
krant of nieuwswebsite; 

 
Voor het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf: 
 

⃝ Het gebruik van de foto voor intern schoolgebruik, te weten voor het (digitale) leerlingdossier.*  
 

*Indien u geen toestemming verleent voor het gebruik van de schoolfoto door de school, dan zal de school zelf een foto maken van uw kind, 

zodat zij beschikt over een recente foto van uw kind die gebruikt kan worden voor het registreren van uw kind in het digitale 
leerlingvolgsysteem. Hiervoor heeft de school een gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid tot identificatie van uw kind in het kader 
van onderwijsdoeleinden en de begeleiding van uw kind.  

 
Voor het gebruik van digitale leermiddelen en digitale diensten ter ondersteuning van het onderwijs: 
 

⃝ naam, voornamen, voorletters, geslacht;  

⃝ gegevens over leerjaar, groepsnaam. 
 

Bij het verlaten van de school: 
 

⃝ De school houdt indien nodig haar oud-leerlingen op de hoogte van belangrijk nieuws en soortgelijke 
activiteiten. Om dit te kunnen doen is uw toestemming nodig voor het gebruik van persoonlijke gegevens 
van uw kind die in ons leerlingvolgsysteem is vastgelegd, alsmede de (pas)foto’s die gedurende de 
schoolloopbaan van uw kind zijn gemaakt. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.  
Als uw kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en het niet langer op prijs stelt om informatie vanuit 
school te ontvangen, dan kan deze dat doorgeven aan school. Zijn/haar gegevens worden dan verwijderd. 
 

 

 

  



 

IDENTITEITSVERKLARING 

DE VERENIGING IS OPGERICHT VOOR LEERLINGEN VAN WIE DE OUDER(S) VAN HARTE HET REFORMATORISCH ONDERWIJS 

BEGEREN. VAN DE OUDER(S) ZELF WORDT VERWACHT DAT ZIJ INSTEMMEN MET HET BEPAALDE IN DE STATUTEN VAN DE 

VERENIGING EN ANDERE DOOR HET BESTUUR TE BEPALEN REGLEMENTEN. 
  
Enkele identiteitsbepalingen, voortvloeiend uit de statuten van de vereniging: 
 
1. De vereniging heeft als grondslag de Heilige schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan 
belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij 
onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze 
zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 1618-1619. 
 
2. Bij het onderwijs wordt het reformatorisch beginsel bevorderd door onder andere het gebruik van de 
Statenvertaling en de psalmberijming van 1773. 
 
3. Elke toelating wordt geacht te geschieden onder de voorwaarde dat ouder(s) of verzorger(s) en 
leerling(en) zich onderwerpen aan de statuten en andere door het bestuur te bepalen reglementen. 
 
4. Indien door de ouder(s) of verzorger(s) van de leerling, of door de leerling zelf wordt gehandeld in 
strijd met de voorwaarde, waaronder toelating is geschiedt (zie 3), is het bestuur bevoegd uit dien 
hoofde de leerling te verwijderen. Het bestuur gaat daartoe niet over dan nadat de ouder(s) of 
verzorger(s) genoegzaam in de gelegenheid zijn gesteld te bewerkstelligen, dat alsnog aan die 
voorwaarde wordt voldaan. 
 
5. Het gedrag en de levensstijl van de leerlingen dienen zodanig te zijn dat geen inbreuk wordt gemaakt 
op opvattingen die binnen de reformatorische gezindte in het algemeen gelden. Het Bijbels onderscheid 
tussen jongens en meisjes dient zowel in kleding als haardracht duidelijk tot uitdrukking te komen. In 
dit verband zij vermeld, dat meisjes in schoolverband dienen te verschijnen in jurk of rok. De school is 
een plaats waar ieder behoorlijk gekleed en verzorgd dient te verschijnen. Van de leerling(e) wordt 
verwacht dat hij/zij overal doch in het bijzonder op school zorgvuldigheid jegens een ander persoon of 
diens goed in acht neemt. Schade moet worden vergoed.  

 
6. In opvoeding en onderwijs wordt zowel van de ouders, verzorgers, als ook van de leerlingen verwacht, 
dat zij grote waarde hechten aan de eenheid van gezin, kerk en school. De opvattingen van school en 
gezin dienen overeen te komen. Ook in het eenparig afwijzen van alle normvervaging, het loslaten van 
de belijdenis, gezagsondermijning, sportverdwazing, modegrillen en verderfelijke invloed van 
massamedia en moderne lectuur. Voor gezinnen met een internetaansluiting, willen we pleiten voor een 
deugdelijk filter. Terughoudendheid in het spelen van computerspelletjes en het afwijzen van speelfilms 
staan daarmee in nauw verband. 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, verklaart/verklaren 
hierbij van de uitgangspunten en regels van de schoolvereniging kennis genomen te hebben en volledig 
met het bovenstaande in te stemmen. 
 
 
Handtekening vader/verzorger/voogd:  ______________________________________ 
   
 
 
Handtekening moeder/verzorgster/voogd: ______________________________________ 

 
 
Woonplaats:       ______________________________________ 
 
 
Datum:     ______________________________________ 


