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KBS Esmoreit 
Wispelweg 15 
8105 AA Luttenberg 
0572-301623 
Esmoreit@mijnplein.nl 
www.basisschoolesmoreit.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke school is verplicht een leerlingenadministratie te voeren. Deze informatie wordt 
verzameld in het dossier van de leerling. Deze verzameling van persoonsgegevens valt 
onder de wettelijke grondslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
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  Gegevens kind 
Achternaam   Geslacht Jongen / meisje 

Roepnaam  Voornamen voluit  

Geboortedatum  Geboorteplaats  

Straatnaam+nr  Nationaliteit  

Woonplaats  Postcode  

Gemeente  Telefoon thuis  

Burgerservicenummer 1  Geheimnummer Ja / nee 

1 De wet schrijft voor dat de verzorger(s) een officieel document moeten overleggen, zodat de school zeker weet dat het juiste BSN (sofinummer) vastgelegd 
wordt in de leerlingenadministratie. Graag ontvangen wij een kopie hiervan (denk aan geboortebewijs, identiteitskaart, paspoort). 

 

  Gegevens ouders/verzorgers 
Naam ouder/verzorger 1  Voornaam  

Geboortedatum  Geboorteland  

Nationaliteit  Geslacht m / v 

Relatie tot kind  Ouderlijk gezag ja / nee 

In bezit diploma  VMBO  MBO  HBO WO       Anders, nl.  

Telefoon mobiel  Telefoon werk   

E-mailadres  

(Indien afwijkend van kind: vul adres hieronder in) 

Straatnaam+nr  Postcode  

Woonplaats  Telefoon  

 

Naam ouder/verzorger 2  Voornaam  

Geboortedatum  Geboorteland  

Nationaliteit  Geslacht m / v 

Relatie tot kind  Ouderlijk gezag ja / nee 

In bezit diploma  VMBO  MBO  HBO WO       Anders, nl.  

Telefoon mobiel  Telefoon werk   

E-mailadres  

(Indien afwijkend van kind: vul adres hieronder in) 

Straatnaam+nr  Postcode  

Woonplaats  Telefoon  
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Gezinsgegevens 

Gezinsvorm 
gehuwd / samenwonend / geregistreerd partnerschap / gescheiden / alleenstaand / weduwe-weduwnaar 
/ co ouderschap / anders, nl: 

Broer / Zus  Geb.datum  

Broer / Zus  Geb.datum  

Broer / Zus  Geb.datum  

Welke taal wordt thuis gesproken?  

Andere informatie over de gezinssituatie die van belang is: 
 
 
 
 
 

 

 Extra of noodadres 1 
Naam  

Telefoon  

Relatie tot kind  

 

 Extra of noodadres 2 
Naam  

Telefoon  

Relatie tot kind  

 

 Gegevens voorschoolse periode (invullen indien kind nog geen 4 jaar is) 
Heeft het kind peuterwerk / kinderdagverblijf bezocht? ja / nee 

Zo ja: naam instelling   Vanaf leeftijd:  

Adres  Postcode  

Plaats  Telefoon  

VVE deelname ja / nee 

 

 Gegevens vorige school (invullen indien leerling 4 jaar of ouder is) 
Naam school  Datum 1e schooldag  

Adres  Laatst gevolgde groep  

Plaats  Postcode  

Telefoon  datum uitschrijving  

 

 Medisch  
Huisarts  Telefoon  

Tandarts  Telefoon  

Medicijngebruik  ja / nee 

Allergieën ja / nee 
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Toelichting 
 
 
 

 

Logopedist ja / nee / niet meer 

Fysiotherapeut ja / nee / niet meer 

Anders namelijk  

Toelichting  
 
 
 

 

Overige gegevens 
Informatie die relevant is voor een goede start op <naam basisschool> 

 
 
 
 
 

Waar bent u trots op bij uw kind? 

 
 
 
 
 
 

 

Ondertekening door ouders/verzorgers 
 
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat 
op zijn of haar kind betrekking heeft. Het is zonder toestemming van ouders niet toegestaan dat de school 
gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die wettelijk bevoegd zijn inlichtingen 
omtrent de school en het onderwijs te ontvangen. 
 
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u de uitgangspunten en waarden (de levensbeschouwelijke 
identiteit) van deze school respecteert zoals verwoord in het schoolplan en beschreven in de schoolgids. Ook stemt 
u in met deelname van het kind aan godsdienstonderwijs en de godsdienstige vieringen in schoolverband. 
 
 
                              Ouder/verzorger 1   Ouder/verzorger 2 
 
Naam:  ___________________________ ____________________________ 
 
Plaats:   ___________________________ ____________________________ 
 
Datum:  ___________________________ ____________________________ 
  
Handtekening:  ___________________________ ____________________________ 

 
 

Bijlagen 
-Toestemmingsbrief foto, video, adres 
-Toestemmingsbrief de Bibliotheek op School  
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Toestemming publicatie foto’s, video’s en adresgegevens 
 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames 
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, 
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien 
zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s 
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. 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. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat 
foto’s van uw kind op internet komen.  
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 maken tijdens schoolactiviteiten. De 
school heeft daar geen invloed op, maar wij zullen ouders erop attenderen hier 
terughoudend mee om te gaan. 
 
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een 
les van de stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en om toestemming 
vragen. Indien er video opnames gemaakt worden voor het coachen van een leerkracht 
nemen wij geen contact op met u. Deze beelden worden niet verspreid en altijd na het 
coaching traject vernietigd. 
 
Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. 
Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch voor het contact met andere ouders, 
bijvoorbeeld als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken. Wij vragen om de naam 
van uw kind, uw adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere ouders van de 
klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, worden de gegevens van uw kind 
niet gedeeld. Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor 
persoonlijk gebruik tussen ouders en mag niet gedeeld worden met derden of voor andere 
doelen worden gebruikt.  
 
Wij vragen daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en adresgegevens 
van uw zoon of dochter. 
Wij gaan ervan uit dat ouders onderling afgestemd hebben over de toestemming voor hun 
kind, ook in het geval van scheiding of co-ouderschap. 
U wordt ieder schooljaar erop gewezen d.m.v. een bericht in de nieuwsbrief dat u uw 
toestemming kunt wijzigen. 
 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ………………………………………………. 
dat de volgende gegevens door KBS Esmoreit gebruikt mogen worden*:  
 
 foto’s, video’s in de schoolgids en schoolbrochure 
 foto’s, video’s op de website van de school  
 foto’s, video’s in de (digitale) nieuwsbrief  
 foto’s, video’s op social-media account Facebook, Twitter  en Youtube 
 foto’s, video’s die in een afgeschermde omgeving van klasbord (schoolapp) staan  
 adresgegevens en telefoonnummers op de klassenlijst van uw kind 
 
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 

Datum:    Naam ouder:   Handtekening: 

 

………………..   ………………..  ……………….. 
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Bijlage bij aanmeldformulier van de (basis)school 

Lidmaatschap schoolbibliotheek 

Onze school werkt samen met de openbare bibliotheek aan de leesbevorderingsaanpak de 

Bibliotheek op school. Hiervoor hebben wij o.a. afspraken over het lenen van boeken en toegang 

tot digitale informatiebronnen. Om dit te realiseren worden alle leerlingen lid van de 

schoolbibliotheek. 

 

Voor het gebruik van het schoolbibliotheeksysteem deelt de school de volgende contactgegevens 

met de openbare bibliotheek:  

- voorna(a)m(en), achternaam, voorletters 

- geboortedatum  

- groep, groepsnaam 

- leerjaar 

 

Wettelijke afspraken voor de bescherming en uitwisseling van deze persoonsgegevens liggen vast 

in een verwerkersovereenkomst tussen school en bibliotheek. 

 

Om het plezier in lezen niet alleen op school, maar ook in de vrije tijd te bevorderen, is het 

belangrijk dat uw kind ook lid is van de openbare bibliotheek. Zo hebben zij niet alleen onder 

schooltijd, maar ook in hun vrije tijd toegang tot het lenen van boeken en tot betrouwbare 

informatie en leestips. 

 

Volgens de nieuwe privacywet is de bibliotheek verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van 

het lidmaatschap van uw kind bij de openbare bibliotheek. Voor dit lidmaatschap en het 

uitwisselen van de benodigde contactgegevens is uw toestemming nodig. (Het uitleenreglement 

en het privacy statement voor het lidmaatschap van de openbare bibliotheek vindt u op de 

website: www.bibliotheeksalland.nl.) 

 

Naast de gegevens voor het lidmaatschap van de schoolbibliotheek zijn de volgende aanvullende 

gegevens nodig: 

- geslacht, huisadres, postcode, plaats  

- Het mailadres vragen we niet aan u; indien gewenst kunt u dit zelf aan de 

      bibliotheek doorgeven, of invullen wanneer u op de website ingelogd bent 

 

Kruis aan wat van toepassing is. 

o Mijn kind is al lid van de openbare bibliotheek.  

Ik geef toestemming voor het uitwisselen van gegevens tussen stichting mijnplein en 

Bibliotheek Salland voor het koppelen van dit lidmaatschap aan de schoolbibliotheek. 

o Mijn kind is nog niet lid van de openbare bibliotheek.  

Ik geef toestemming voor het uitwisselen van gegevens stichting mijnplein en Bibliotheek 

Salland voor een (gratis) lidmaatschap van de openbare bibliotheek en voor het koppelen 

van dit lidmaatschap aan de schoolbibliotheek. 

 

Naam kind:   Naam ouder:   Handtekening: 

 

……………….   …………………..   …………………….. 
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