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INSTEMMING MET HET SCHOOLREGLEMENT, HET PEDAGOGISCH 

PROJECT EN AFSPRAKEN ROND PRIVACYWETGEVING 

Ondergetekenden, ouders1 van : …………………………………………………………………………………...  
(al je kinderen die op bovenstaande school zitten) 

- verklaren hierbij dat zij de schoolbrochure hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het 

schoolreglement en het pedagogisch project. 

Het schoolreglement en het pedagogisch project kan je raadplegen (maak een keuze) : 

 via de website van de school : www.gbskallo.be 

 via de digitale versie via e-mail : …………………………………………….. (geef het gewenste e-

mailadres op) 

 via de papieren versie, die ik ontvang via mijn kind. 

 

- gaan akkoord met bijkomende afspraken rond de privacywetgeving (kruis aan wanneer je akkoord 

gaat) : 

 De school mag foto’s van mijn kind in klassituaties publiceren op de website van de school of in de 

nieuwsbrief. 

 De school mag foto’s van mijn kind in klassituaties publiceren op de facebookpagina of 

vergelijkbare sociale media, van de klas. 

 De school mag mijn emailadres gebruiken om mailing van het schoolsecretariaat, info van de klas 

en kindvriendelijke activiteiten in de gemeente door te sturen. 

       ( Deze toestemming kan je ten allen tijde  intrekken) 

 De school geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden uitgezonderd aan het CLB. 

 

 De school zet alle persoonlijke gegevens van je kind (observatie, verslagen, besprekingen, …) in het 

digitaal zorgdossier. 

 

 De school gebruikt google-drive en e-mailverkeer als middelen om de eindtermen rond ICT-

vaardigheden te bereiken. Als ouder ga ik (maak een keuze): 

 

 akkoord dat voor mijn kind een e-mailadres wordt aangemaakt voor intern gebruik van de 

klaswerking. 

 niet akkoord dat voor mijn kind een e-mailadres wordt aangemaakt voor intern gebruik van de 

klaswerking. 

Naam en voornaam : 

………………………………………………. 

Handtekening : 

………………………………………………. 

Datum :  

………………………………………………. 

Naam en voornaam : 

………………………………………………. 

Handtekening : 

………………………………………………. 

Datum :  

………………………………………………. 

 

                                                      
1 Ouders : de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. 

http://www.gbskallo.be/

