Inschrijvingsformulier
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.

Gegevens kind

¹

Roepnaam

Geslacht

Voornamen

Geboortedatum

Achternaam

Nationaliteit

Straatnaam + nr

Geboorteplaats

Woonplaats

Postcode

Gemeente

Telefoon thuis

Burgerservicenummer¹

Geheim nr.

jongen / meisje

ja / nee

De Wet schrijft voor dat de verzorger(s) middels een officieel document het BSN (sofinummer) kunnen aantonen, zodat de school zeker weet dat het 		
juist vastgelegd wordt in de leerlingenadministratie. Graag ontvangen wij een kopie hiervan (denk aan geboortebewijs, identiteitskaart, paspoort).

Gegevens ouders/verzorgers
Voornaam ouder/verzorger 1

Geslacht

Achternaam

Geboortedatum

Relatie tot kind

Ouderlijk gezag

Nationaliteit

Geboorteland

E-mailadres
Telefoon mobiel

Telefoon werk

(Indien afwijkend van kind: vul adres hieronder in)
Straatnaam + nr

Postcode

Woonplaats

Telefoon

m/v
ja / nee

Voornaam ouder/verzorger 2

Geslacht

Achternaam

Geboortedatum

Relatie tot kind

Ouderlijk gezag

Nationaliteit

Geboorteland

m/v
ja / nee

E-mailadres
Telefoon mobiel

Telefoon werk

(Indien afwijkend van kind: vul adres hieronder in)
Straatnaam + nr

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Gezinsgegevens
gehuwd/samenwonend/geregistreerdpartnerschap/ gescheiden/

Burgerlijke staat

alleenstaand/weduwschap/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

Extra of noodadres 2

Naam

Naam

Telefoon

Telefoon

Relatie tot kind

Relatie tot kind

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

ja / nee

Zo ja: naam instelling

Vanaf leeftijd

Straatnaam + nr

Postcode

Plaats

Telefoon

Doelgroepkind VVE

ja / nee

Gegevens vorige school (invullen indien leerling nog geen 4 jaar is)
Naam school

Datum 1e schooldag

Straatnaam + nr

Laatste groep

Plaats

Postcode

Telefoon

Datum uitschrijving

Medische gegevens
Huisarts

Telefoon

Tandarts

Telefoon

Medicijngebruik

ja / nee *

Allergieën

ja / nee *

Ruimte voor toelichting

Logopedist

ja / nee / niet meer *

Fysiotherapeut

ja / nee / niet meer *

Behandeling specialist

ja / nee / niet meer *

Ontwikkelingsvoorsprong

ja / nee / vermoeden *

Dyslexie in familie

ja / nee *

Overige gegevens
Informatie die relevant is voor een goede start op school

Ondertekening door ouders/verzorgers
Indien er op school een oudervereniging aanwezig is, word jij als ouder automatisch lid bij aanmelding van een kind. Daarom vertrekt
de directie persoonsgegevens (NAW) aan de oudervereniging.
Als ouder heb je recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in de leerlingenadministratie van jouw kind.
Zonder jouw toestemming mogen wij de gegevens die in onze administratie staan niet aan anderen doorgeven. Behalve de personen
of instanties die wettelijk toestemming hebben om informatie over de school en het onderwijs te ontvangen.
Als je dit formulier ondertekend, ben je het eens met de uitgangspunten en waarden van onze school. Je respecteer deze zoals ze in
het schoolplan en in de schoolgids staan beschreven.
Ouder/verzorger 1
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Ouder/verzorger 2

Beste ouders/verzorgers,
Met deze brief willen we duidelijk communiceren hoe wij als school omgaan met communicatie en privacy. Ook willen we graag
bereiken dat Parro, ons communicatiesysteem vanuit het leerling administratiesysteem Parnassys op de juiste manier bij iedereen
werkt, zodat alles veilig verloopt met als doel dat iedereen goed geïnformeerd blijft. Wij vragen jou deze brief zorgvuldig door te
lezen. We vertrouwen erop dat we samen met afspraken goede stappen maken in veiligheid en privacy. Mocht je vragen hebben
n.a.v. deze brief, neem dan contact met ons op.
Alvast hartelijk dank,
Team Obs Opwaardz en Obs Dijkzicht

Communicatiekanalen op Obs Opwaardz en Obs Dijkzicht
Op obs Opwaardz en obs Dijkzicht hebben wij (op alle locaties) de keuze gemaakt voor twee digitale communicatiekanalen.
Deze zijn:
1.

E-mail: dit gebruiken we voor uitnodigingen en langere informatieve berichten van leerkrachten en de school.

2.

Parro: dit gebruiken we voor korte en belangrijke berichten/mededelingen uit de klas of school en het delen van foto’s 		
van leerlingwerk.

Wij verzekeren dat alle informatie die wij verzenden via e-mail of Parro zijn afgeschermd van derden buiten de school. Ze zijn
gekoppeld aan ons (LAS) Leerling-administratie-systeem met daarin gegevens van gezinnen van onze school. Dit systeem voldoet
aan de veiligheidsnormen.

Gedrag rondom AVG vanuit leerkrachten en ouders
Iets is alleen AVG proof als mensen zich samen aan richtlijnen houden en zo de privacy van elkaar beschermen. Dit geldt
zowel voor de verzendende als de ontvangende partij. Om verspreiding van materiaal in media buiten de school tegen te gaan
hebben leerkrachten een AVG-training gedaan. Zij weten hoe wij als Stichting De Mare omgaan met privacy. Maar ook ouders
hebben hierin naar elkaar een verantwoordelijkheid. Wij vragen alle ouders na het krijgen van informatie of foto’s van school,
ook zelf hier zorgvuldig mee om te gaan. Er gelden daarvoor twee belangrijke regels:
1.

Het is wel toegestaan foto’s van jouw kind op te slaan op je eigen telefoon of laptop voor eigen gebruik.

2.

Het is niet toegestaan om foto’s van andere kinderen dan jouw eigen kind te verspreiden via internet zonder 		
toestemming van de ouders. Dit geldt ook voor beeldmateriaal waar de leerkracht op staat. Gebeurt dit wel, dan is 		
de verspreider aansprakelijk en niet de school.

Wij gaan ervan uit dat alle ouders achter deze twee bovenstaande regels staan. Ouders tekenen in de toekomst bij de
inschrijving op obs Opwaardz en obs Dijkzicht voor het respectvol omgaan met gemaakte foto’s op school.

Parro en jouw eigen AVG wensen/instellingen
De school stopt met het inventariseren van AVG-voorkeuren op papier. In de praktijk werkt dit niet goed. Papieren moeten
handmatig verwerkt worden, komen soms niet terug of raken zoek en het is na 10 maanden al niet meer actueel. AVG moet
voor de wet compleet en goed geregeld zijn.
De school heeft de keuze gemaakt dit ook via Parro te doen. Zo weten we zeker dat alle ouders dit zelf kunnen beheren en wij
hebben meteen per leerling een actueel overzicht.
Oproep: je kunt jouw voorkeur opgeven in Parro tot een bepaalde datum per jaar. In dit geval t/m 1 oktober 2020.
Na deze datum kun je alleen jouw voorkeur wijzigen door dit aan te geven op school.
Om dit te doen volg je dit stappenplan:
1.

Open Parro

2.

Onderin het scherm staan 4 icoontjes.

3.

Kies het meest rechtse icoontje (drie ‘schuifjes’)

4.

Kies dan voor het kopje ‘Privacy Centrum’

5.

Je ziet dan twee kopjes: ‘Meldingen’ en ‘Privacy voorkeuren’.

6.

Beide kopjes kun je instellen naar jouw voorkeur, voor ons is het van belang dat je de privacy voorkeuren opgeeft.

7.

Klik je op privacy voorkeuren, dan kun je per kind jouw privacyvoorkeuren opgeven door op een potloodje te kikken.

Parro voor inplannen gesprekken
In Parro zit een functie, zodat je zelf een tijd kunt kiezen wanneer je op oudergesprek kunt komen. Dat scheelt veel briefjes
heen en weer en het werkt sneller. Maar let op: deze functie is alleen in werking wanneer je aan de juiste groep(en) gekoppeld
bent.
In een enkele groep is dat simpel. Je koppelt je aan het leerjaar van jouw kind in klas A of B. Bijvoorbeeld met een kind in groep
5 de groepsnaam ‘groep 5A (Olst) of groep 5B (Boskamp)’.
Maar in geval van een combinatie/heterogene groep moet je naast deze koppeling ook beschikken over de koppeling met
de combinatie/heterogene groep van jouw kind. Met een kind in groep 5 moet je in Parro bijvoorbeeld ook gekoppeld zijn
aan groep 4-5-6 Boskamp’ (in geval van locatie Boskamp) of ‘Groep 5-6 Olst’ (in geval van Olst.) en ‘groep 1-4’ (in geval van
Dijkzicht).
Je ontvangt daarvoor binnenkort een berichtje van de leerkracht. De uitnodiging moet je op je telefoon accepteren, dan gaat
de koppeling vanzelf. Deze functie is op locatie Olst al bij de meeste ouders geactiveerd.
Lukt het niet of heb je nog andere vragen, neem dan contact op met de leerkracht of Fedor.

