AANMELDFORMULIER SCHOOLJAAR

GEGEVENS LEERLING
Achternaam:

2019-2020

BSN(=burgerservicenummer) *:

Voornamen:

In te vullen door
administratie
Ontvangst formulier

Bevestiging aanmelding

Roepnaam:

Geslacht: O man

O vrouw
Info opvragen school
herkomst

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon (van ouders/verzorgers):

Gemeente:
Geheimnummer: O ja

O nee

Info school herkomst
ontvangen

Huisarts:
Dossier vormen
Inhoud:

Nationaliteit(en):

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboortegemeente:

Geboorteland:

e-mailadres (van ouders/verzorgers):

Indien niet in Nederland geboren, datum aankomst in Nederland:

*het BSN staat vermeld op de zorgpas
AFD. ONDERBOUW
(leerjaar 1 of leerjaar 2)

AFD. BOVENBOUW
(leerjaar 3 of leerjaar 4)

LEERJAAR:
O leerjaar 1 Ondernemen
O leerjaar 1 Cultuur
O leerjaar 1 Sport
O Mavo met profielvak:
O Ondernemen
O Cultuur
O Sport
O leerjaar 2 Ondernemen
O leerjaar 2 Cultuur
O leerjaar 2 Sport
O Mavo met profielvak:
O Ondernemen
O Cultuur
O Sport
LEERWEGADVIES:
O Basisberoepsgerichte
Leerweg
O Kaderberoepsgerichte
Leerweg
O Mavo

LEERJAAR:
O leerjaar 3
O leerjaar 4

Indien Topsport, geef aan
welke sport:

Indien Topsport, geef aan
welke sport:

…………….…………..

...................................

LEERWEGADVIES:
O Basisberoepsgerichte
Leerweg
O Kaderberoepsgerichte
Leerweg
O Mavo

PROFIEL SPORT:
O Dienstverlening en Producten
O Mavo met Lichamelijke
Opvoeding (LO2) als
eindexamenvak




PROFIEL CULTUUR:
O Dienstverlening en Producten
O Media, Vormgeving en ICT
O Mavo met Drama
als eindexamenvak
PROFIEL ONDERNEMEN:
O Horeca, Bakkerij en Recreatie
O Economie en Ondernemen
O Zorg en Welzijn: Uiterlijke
verzorging
O Mavo met Economie en
Ondernemen
als eindexamenvak

□ Adviesformulier
□ LVS basisschool
□ Sociaal-emotionele
bijlage
□ Onderwijskundig Rapport
□ Test-/
onderzoeksgegevens
□ Beschikking LWOO
□ Dyslexieverklaring
□ Dyscalculieverklaring
□ Eindtoets (oa CITO)
(wordt voor
basisschoolverlaters later
opgevraagd)

Dossier naar
afdelingsleider/TC

Plaatsing
Datum brief
Afwijzing

Datum brief
definitieve plaatsing

GEVE GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)
De leerling woont bij:
O de ouders
O vader
O moeder
O verzorger(s)
O zelfstandig
O anders, nl…………………………….
Indien de leerling bij één ouder woont; ook post toezenden aan de andere ouder:
O ja
O nee
Gegevens ouder / verzorger 1
Naam en voorletter(s):
O vader
O moeder O anders, nl……………
Debiteur: ja / nee
Emailadres:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Telefoon zakelijk:

Gegevens ouder / verzorger 2
Naam en voorletter(s):

O vader
O moeder
Debiteur: ja / nee

O anders, nl……………

Emailadres:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Telefoon zakelijk:

GEGEVENS HUIDIGE SCHOOL
Huidige school:

Soort school:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Naam en emailadres leraar groep 8 / klassenleraar of mentor:
Huidige afd./leerjaar:
Welke klas(sen) gedoubleerd: O basisonderwijs:

O voortgezet onderwijs:

Aantal jaren onderwijs in Nederland:
Heeft uw zoon/dochter naast de basisondersteuning extra ondersteuning nodig en zo ja waarvoor?

OVERIGE GEGEVENS
TESTEN: Zijn er testresultaten of gegevens beschikbaar (anders dan de Cito-toets en advies basisschool), die niet
ouder zijn dan twee jaar en die voor de school van belang kunnen zijn?
OVERIGE BIJZONDERHEDEN:

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):
O heeft bijgevoegd toestemmingsformulier gegevensverwerking en gebruik beeldmateriaal ingevuld en ondertekend.
Heeft uw zoon/dochter zich ook bij een andere school aangemeld?
O nee
O ja, nl. bij:…………………………………………………………………………………….
Reden:.................................................................................................................................................................................
Eerste keus:……………………………………………………………………….
Ondergetekende, ___________________________________________________________________________(naam)
verklaart kennisgenomen te hebben van het feit dat vmbo ‘t Venster:

inlichtingen zal inwinnen bij de basisschool/school voor voortgezet onderwijs om te kunnen bepalen of de leerling toelaatbaar
is

de verstrekte gegevens opneemt in het leerlingendossier/leerlingvolgsysteem van de school (ten behoeve van
leerlingbegeleiding).
Plaats / datum:

Handtekening:

Toestemmingsformulier gegevensverwerking en gebruik beeldmateriaal
Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke
toestemming nodig. U kunt deze toestemming aan ons verstrekken door deze verklaring te
ondertekenen.
’t Venster heeft voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind
passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te
voorkomen. Voor enkele verwerkingen geldt dat niet alle risico’s weg kunnen worden genomen. Denk
bijvoorbeeld aan het risico op kopiëren en delen van foto’s van uw kind door derden. Heeft u vragen
over de concrete veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de verwerkingen waar
wij uw toestemming voor vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris
Gegevensbescherming via fg@quadraam.nl.
De toestemming wordt gevraagd voor: de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven
toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u uw
toestemming intrekt zal ‘t Venster stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………………..
klas ……..
dat persoonsgegevens en beeldmateriaal (foto’s en video’s) door ’t Venster in Arnhem wel/niet
gebruikt mogen worden*:
Beeldmateriaal (foto en/of
video) mag door ‘t Venster
gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de
volgende doelen

Op de website van de
school

Informeren van (toekomstige) ouders en
(toekomstige) leerlingen over de school, het
gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals excursies,
schoolfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over
activiteiten en ontwikkelingen op en rond
school
Informatie verspreiden over activiteiten
(zoals excursies) en ontwikkelingen op
school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een
indruk over het onderwijs op school.
Gebruik van video opnames gemaakt ten
behoeve van instructie aan andere
leerlingen door studenten/stagiaires.

In de nieuwsbrief

Op sociale-media
accounts van de school
(Facebook, Instagram)
Voor instructievideo’s

Persoonsgegevens t.b.v.
organisatie

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de
volgende doelen

Gebruik telefoonlijst/
Whatsapp groep

De telefoonlijst /Whatsapp groep wordt
gebruikt voor leerlingen om snel op de
hoogte te zijn van b.v. wijzigingen in het
lesrooster

Ja, ik geef
Nee, ik geef
toestemming geen
toestemming

Ja, ik geef Nee, ik geef
toestemming geen
toestemming

* aankruisen waarvoor wel/niet toestemming voor geeft
Datum:

----------------------------------------------------

Naam ouder/verzorger:

----------------------------------------------------

Handtekening ouder/verzorger:

-----------------------------------------------------

Handtekening leerling 16 jaar en ouder: ------------------------------------------------------

Informatie toestemmingsformulier voor leerlingen
Sinds 25 mei 2018 ivan toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU)
dezelfde privacywetgeving geldt.
Stichting Quadraam (het bevoegd gezag van onze school) heeft privacyregels vastgesteld. Deze
regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan de nationale en internationale
privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op onze website: www.vmbo-venster.nl
In deze verklaring lees je hoe ‘t Venster omgaat met de informatie (persoonsgegevens) die wij van jou
ontvangen.


Heeft de school privacyregels vastgesteld?

Ja, de school heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement
en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. Je kan dit reglement bekijken op de
website van de school. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang
heeft tot jouw gegevens en hoe we de informatie beschermen. Kom je iets tegen waar je meer over
wilt weten: kijk dan eerst in de privacyverklaring. Voor uitgebreidere informatie kun je kijken in het
privacyreglement. Beide documenten zijn te vinden op de website van je school.


Waarom heeft de school deze informatie nodig?

De school heeft jouw persoonsgegevens nodig om jou in te kunnen schrijven op school en om
onderwijs te geven. Informatie over jou wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken
hebben. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van een schoolaccount, het dagelijks lesgeven en het
bijhouden van jouw prestaties op school. Maar een doel is ook om de overheid te informeren wanneer
zij vragen om informatie.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor deze doelen alleen als het nodig is om de
onderwijsovereenkomst na te komen, omdat het hoort bij de (wettelijke) taak van school, omdat we
afspraken met andere partijen moeten uitvoeren, omdat we jou willen beschermen, omdat het
noodzakelijk is voor het algemeen belang of omdat wij er zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben.
Zoals bijvoorbeeld voor beeldmateriaal van beveiligingscamera’s waar jij op te zien bent. Wij hebben
met het oog op de veiligheid van jou en andere personen die op school aanwezig zijn en de
beveiliging van het gebouw (een gerechtvaardigd) belang bij het maken van deze beelden. Natuurlijk
staat hierbij altijd de bescherming van jouw privacy voorop en hebben we maatregelen genomen om
jouw persoonsgegevens te beschermen.
Sommige gegevens gebruiken wij alleen met jouw toestemming. Om welke gegevens dit gaat en
waarvoor wij precies toestemming nodig hebben, kun je lezen op het toestemmingsformulier. Als je
jonger bent dan 16 jaar dan vragen wij de toestemming aan je ouder(s)/verzorger(s).


Geeft de school mijn persoonsgegevens aan anderen?

Ja, maar slechts in beperkte gevallen. De school is bijvoorbeeld verplicht om soms gegevens te delen
met de overheid en ook geven wij gegevens over jou aan zorgverleners als dit nodig is. Ook als
andere bedrijven werk doen voor de school ontvangen zij gegevens van jou als dat nodig is zoals de
leverancier van digitale leermiddelen en het bedrijf dat de computeromgeving van de school beheerd.
Met deze bedrijven maakt de school wel altijd duidelijke afspraken zodat jouw gegevens ook daar
goed beschermd zijn.
Ook maakt de school gebruik van clouddiensten van Microsoft waarbij gegevens kunnen worden
opgeslagen op servers in landen waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese
privacy wetgeving) niet rechtstreeks van toepassing is. De school zorgt ervoor dat deze uitwisseling
alleen plaatsvindt met landen waar sprake is van een adequaat (vergelijkbaar) niveau van
gegevensbescherming als in Nederland of zorgt voor passende waarborgen.



Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

De school bewaart jouw persoonsgegevens op servers en op papier niet langer dan nodig is. De
school kijkt altijd eerst waarom de gegevens zijn verzameld en besluit dan hoe lang ze worden
bewaard. De meeste informatie wordt uiterlijk 2 jaar nadat je van school bent gegaan verwijderd.
Soms is het nodig om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat de wet dit verplicht.


Welke rechten heb ik?

Je kan een kopie opvragen van de persoonsgegevens die door de school worden gebruikt. Ook kan je
de school vragen gegevens aan te passen of te wissen als je vindt dat de informatie niet klopt of
onvolledig is. De school is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken als de
gegevens niet meer nodig zijn, jij je toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik daarvan.
Daarnaast heb je het recht om de gegevens die je ooit zelf aan de school hebt gegeven, mee te
nemen. De school geeft als je daarom vraagt de gegevens altijd in een gemakkelijk mee te nemen
vorm aan jou mee of stuurt deze op jouw verzoek naar een derde partij.
Vind je dat de school niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens? Neem dan eerst contact
op met je mentor of de leiding van de school om dat te bespreken. Helpt dit niet en heb je een klacht?
Dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Stichting
Quadraam (contactgegevens onderaan dit document). Eventueel kun je de toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), via een contactformulier op hun website
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) een tip geven. Zij kunnen dan besluiten om een onderzoek te
starten.
*

Meer informatie

Wil je meer informatie over welke gegevens wij precies van jou verwerken, met welk doel wij dit doen,
van wie wij deze gegevens ontvangen, met wie deze gegevens worden gedeeld en hoe wij jouw
privacy waarborgen? Bekijk dan ook de uitgebreide privacyverklaring op de website van de school.


Vragen? Neem contact op met de FG

Als je vragen hebt of meer wilt weten over privacy op school kan je contact opnemen met de
Functionaris Gegevensbescherming (FG).
De Functionaris Gegevensbescherming op onze school is Mark van Groningen en kan je bereiken via
fg@quadraam.nl. of via telefoonnummer: 026-3208800.
De algemene contactgegevens van de Stichting Quadraam zijn: Saturnus 5, 6922 LX te Duiven.
Telefoonnummer: 026-3208800.

