Instellingsnummer

Stamboeknummer:
Rijksregisternr:
Leerlingenfiche van:

Persoonlijke gegevens
Familienaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Straat en nummer:
Gemeente + postcode

Voornaam:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Vast telefoonnummer:
Bankrekeningnr:

Gezinstoestand
Familienaam papa:
Geboortedatum:
GSM:
emailadres papa:

Voornaam:
Beroep:
Telefoon werk:

Familienaam mama:
Geboortedatum:
GSM:
emailadres mama:

Voornaam:
Beroep:
Telefoonwerk:

Burgerlijke staat:
Indien ouders gescheiden zijn gelieve het tweede adres op te geven:
Familienaam ouder:
Voornaam ouder:
Adres:
Vast telefoonnummer:
Deze ouder wenst WEL/NIET informatieve brieven en rapporten apart te ontvangen.
Kinderen:

Geboortedatum:
Geboortedatum:
Geboortedatum:

Thuistaal:

Nederlands

Schoolgegevens:
Klas:
Schoolverandering:
Vorige school:

Inschrijvingsdatum:

In noodgeval:
Extra naam:
Hoedanigheid:
Vast telefoonnr:
GSM:

ALTIJD EERST VERWITTIGEN:

Startmoment:

Extra naam:
Hoedanigheid:
Vast telefoonnr:
GSM:
Huisdokter:
Telefoon huisdokter:
Belangrijke aanvullende gegevens(premature, ziekte, allergie, medicatie, …..)
Handtekening ouders:

Vragenlijst over de achtergrond
van uw kind

AGODI-01-070718

Ministerie van Onderwijs en Vorming

naam school:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en het gezin waarin zij leven. Omdat wij de leerlingen van
het Vlaamse onderwijs beter willen leren kennen, zouden wij u graag een aantal vragen stellen. Het beantwoorden daarvan
vergt slechts een paar minuten van uw tijd, maar helpt ons en de scholen het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren.
Wie vult dit formulier in?
We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind waarover de
vragen gaan, het formulier invult.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier aan de school waar het kind ingeschreven is.

1 Vul de gegevens van het kind in.
voor en familienaam
klas

2 Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen.
U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen.

H et kind spreekt met de moeder meestal
Nederlands
Frans
een andere taal
Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is

H et kind spreekt met de vader meestal
Nederlands
Frans
een andere taal
Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of overleden is

H et kind spreekt met broers of zussen meestal
Nederlands
Frans
een andere taal
Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen of geen broers of zussen
heeft

H et kind spreekt met vrienden meestal
Nederlands
Frans
een andere taal
Ik weet het niet

3 Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder van het kind aan.
lager onderwijs niet afgewerkt.
lager onderwijs afgewerkt.

Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking.
lager secundair onderwijs afgewerkt.

Dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of
buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3) of een getuigschrift van het deeltijds
beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract VIZO/Syntra).
hoger secundair onderwijs afgewerkt.

Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2,
HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt hiervoor niet
in aanmerking.
hoger onderwijs afgewerkt.

Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, gegradueerde,
licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor.

4 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum

(dag)

(maand)

(jaar)

voor- en familienaam
handtekening

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB van 13 februari 2001,
hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De gegevens die u ons verstrekt, zullen
nooit worden gebruikt voor acties naar individuele leerlingen en vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien hebt u te
allen tijde het recht om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Hiervoor neemt u
contact op met de school waar het kind is ingeschreven.
Veelgestelde vragen vinden een antwoord op www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging

Beste ouder(s),
De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s (en videoopnames) van leerlingen tijdens
verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze
publicaties mee. Door het schoolreglement te ondertekenen geeft U stilzwijgend toestemming om
nietgeposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.
Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet Uw expliciete toestemming nodig.
Het gaat om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps en klasfoto’s.
We vragen U daarom onderstaand strookje in te vullen en ons terug te bezorgen.
Met vriendelijke groeten,
Sabine Windey
Directeur

GEPOSEERDE, INDIVIDUELE FOTO’S EN GEPOSEERDE GROEPS EN KLASFOTO’S

Ik geef toestemming om fotos van …………………………………WEL/NIET te publiceren.

Datum

Handtekening ouder
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Melding van keuze van levensbeschouwing

1F2B8A-LBV04-071010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Inspectie - Begeleiding Levensbeschouwelijke Vakken
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
Tel. 02 553 98 31
Waarvoor dient dit formulier?
Bij de eerste inschrijving van een leerling in een officiële lagere of secundaire school moet u kiezen tussen een van de
erkende godsdiensten of nietconfessionele zedenleer. Als u er op basis van uw religieuze of morele overtuiging bezwaar
tegen hebt dat de leerling een van de erkende cursussen godsdienst of nietconfessionele zedenleer volgt, dan zal de
school u informeren over uw rechten en plichten.
Wie vult dit formulier in?
Een ouder, de voogd of degene aan wiens hoede het kind is toevertrouwd, of de leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt in een officiële lagere of secundaire school, vult dit formulier in. U bent volledig vrij in uw keuze. Niemand mag
argumenten gebruiken of druk uitoefenen om uw keuze te beïnvloeden. Pogingen hiertoe kunt u melden aan de
coördinerend inspecteurgeneraal op het bovenstaande adres. Bij gedeeld ouderlijk gezag vertegenwoordigt de ouder die
dit formulier ondertekent, beide ouders.
Aan wie en wanneer bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier aan de directie binnen acht kalenderdagen na de inschrijving of binnen acht kalenderdagen na de
eerste schooldag van september.

Gegevens van de leerling
voor- en achternaam
leerjaar
klas
studierichting
Gegevens van de school
naam GBS DE OOGAPPEL
straat en nummer Nieuwe Baan 8
postnummer en gemeente 9120 Vrasene

Keuze van de levensbeschouwing
U kunt slechts één hokje aankruisen.
▢ anglicaanse godsdienst

▢ orthodoxe godsdienst

▢ islamitische godsdienst

▢ protestantsevangelische
godsdienst

▢ israëlitische godsdienst

▢ roomskatholieke godsdienst

▢ nietconfessionele
zedenleer
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Ondertekening
datum
plaats
handtekening

voor- en achternaam

dag

maand

jaar

SCHOOLREGLEMENT
Schooljaar 20…. – 20….

Verklaring ouders
Ondergetekende, vader, moeder, voogd(*)
Van ………………………………………………………………………
verklaart hierbij dat het schoolreglement en het pedagogisch project van de
Gemeentelijke basisschool
Nieuwe Baan 8
9120 VRASENE
Voor akkoord is voorgelegd bij het begin van het schooljaar / bij de eerste inschrijving (*)
Naam en voornaam:
…………………………………
Handtekening:
…………………………………
Datum:
…………………………………

(*) Schrappen wat niet past

