Toestemmingsformulier 2019-2020
Jaarlijks vragen wij u voor een aantal zaken toestemming.
Gelieve voor een goede schoolwerking dit formulier nauwkeurig en volledig in te vullen.
Om papier te besparen, vult u één formulier in voor alle kinderen van uw gezin. Mochten de antwoorden toch
per kind verschillen, gelieve dit dan goed aan te geven bij elk afzonderlijk item.
Deze toestemmingen zijn geldig voor het volledige schooljaar, maar kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. U
vindt hiervoor dit formulier terug op onze website of kunt dit verkrijgen op ons secretariaat.

naam

klas

1

dit is het oudste kind uit uw gezin op onze school.

2
3
4
5
6

Uitstappen
Uitstappen maken vast deel uit van het programma in de basisschool en zien we als meerwaarde om
ervaringsgericht te leren. Voor deze uitstappen gebruiken we allerhande vervoermiddelen (auto, bus,
fiets, te voet, trein …). Bij financiële problemen raadpleegt u de directeur. Ook de mutualiteiten komen
vaak tussen in betaling van schooluitstappen.
Ik geef toestemming om mijn kind op eendaagse uitstap te laten gaan.

☐ JA

☐ NEE

Ik geef toestemming om mijn kinderen op eendaagse uitstap naar Nederland te laten gaan,
inclusief de tweewekelijkse zwembeurt in de lagere school van oktober tot april.

☐ JA

☐ NEE

Ik geef toestemming om mijn kinderen uit de lagere school op meerdaagse uitstap te laten
gaan.

☐ JA

☐ NEE

Klaslijsten
Zodra alle toestemmingsformulieren binnen zijn, krijgen de leerlingen uit de klas een klaslijst mee
waarop alle gegevens van de klasgenoten opgenomen zijn. Dit kan u gebruiken om elkaar te contacteren
voor buitenschoolse activiteiten, speelafspraakjes, verjaardagsfeestjes etc …
Ik geef toestemming de naam van de kinderen, adres en telefoonnummer(s) op de lijst te
zetten die aan alle klasgenootjes wordt meegegeven.

ZIE OOK KEERZIJDE!
Hofstraat 14
B-2910 Essen

T +32 (0)3 667 25 03
info@erasmusessen.be

www.erasmusessen.be

Heikantvenstraat 14
B-2910 Essen

T +32 (0)3 667 25 03
info@freinetschoolcocon.be

www.freinetschoolcocon.be

☐ JA

☐ NEE

Beeldmateriaal
Het kan gebeuren dat de school of een televisieploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen
maakt tijdens verschillende activiteiten (schoolfeest, uitstapjes, sportactiviteiten …) in de loop van het
schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite, social media en we illustreren er onze publicaties
mee.
Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan
geven we daar gevolg aan overeenkomstig de privacywet.
Ik geef toestemming om beeldmateriaal van mijn kinderen te MAKEN.

☐ JA

☐ NEE

Ik geef toestemming om beeldmateriaal van mijn kinderen te PUBLICEREN.

☐ JA

☐ NEE

Pasfoto in leerlingvolgsysteem
Omwille van organisatorische redenen, zouden wij een pasfoto van de leerling in het
leerlingvolgsysteem/ administratief pakket willen plaatsen. Het plaatsen van de pasfoto dient om de
leerling te kunnen visualiseren. Wij zullen deze foto voor geen enkel ander doeleinde gebruiken.
Wanneer u geen toestemming verleent aan de school om een foto te maken, dan levert u zelf een
pasfoto aan die gebruikt mag worden.
Ik geef toestemming aan de school om een pasfoto van mijn zoon of dochter te (laten) maken
voor gebruik in leerlingvolgsysteem en administratief pakket.

☐ JA

☐ NEE

Ik lever zelf een pasfoto van mijn kinderen aan voor gebruik in leerlingvolgsysteem en
administratief pakket.

☐ JA

☐ NEE

Schoolfotograaf
Jaarlijks bezoekt de schoolfotograaf onze school. Dit schooljaar zal dit fotograaf Koch zijn. Na dit bezoek
krijgt u een inlogcode waarmee u zelf de foto’s van uw kinderen kunt bestellen. U mag deze code ook
doorgeven aan grootouders of andere familieleden, zodat ook zij foto’s kunnen bestellen.
Ik geef toestemming aan schoolfotograaf Koch om een pasfoto van mijn kinderen te maken.

☐ JA

☐ NEE

Ik geef toestemming aan schoolfotograaf Koch om een gezinsfoto van mijn kinderen te
maken.

☐ JA

☐ NEE

Ik geef toestemming aan schoolfotograaf Koch om mijn kinderen te fotograferen op de
klasfoto.

☐ JA

☐ NEE

Handtekening(en)

datum:

Aanspreekpunt informatieveiligheid en privacy:
Geert Peeters – directie@erasmusessen.be – 03/667.25.03
Hofstraat 14
B-2910 Essen

T +32 (0)3 667 25 03
info@erasmusessen.be

www.erasmusessen.be

Heikantvenstraat 14
B-2910 Essen

T +32 (0)3 667 25 03
info@freinetschoolcocon.be

www.freinetschoolcocon.be
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