
  
RKBS Het Baken 

Oudelandselaan 139 
2652 CJ  Berkel en Rodenrijs 

 

Calamiteitenformulier + Verklaring Privacy 
    

Schooljaar 2018-2019 

 

Leerling gegevens  

 

Naam:   ---------------------------------------------------------------------------------   Groep:  --------------------- 

Geboortedatum:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres:   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Woonplaats:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email adres moeder: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email adres vader: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leerkracht(en):  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Huisarts:  --------------------------------------------------  Telefoon: ------------------------------------------- 

Tandarts:  -------------------------------------------------- Telefoon: ------------------------------------------- 

 

Noodnummers te bellen bij ziekte of ongeval 

 

Moeder  Naam: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thuis:  ----------------------------------------------     Mobiel: --------------------------------------------- 

Werk:  ---------------------------------------------- 

Vader:   Naam: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Thuis:  -----------------------------------------------     Mobiel: -------------------------------------------- 

Werk:  ----------------------------------------------- 

Ander:   Naam:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Thuis:  ----------------------------------------------   Mobiel: -------------------------------------------- 

Werk:  ---------------------------------------------- 

Ander:   Naam:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Thuis:  ----------------------------------------------   Mobiel: -------------------------------------------- 

Werk:  ---------------------------------------------- 

Ander:   Naam:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Thuis:  ----------------------------------------------   Mobiel: -------------------------------------------- 

Werk:  ----------------------------------------------- 

 

Medische gegevens 

Allergie: JA:    O NEE :    O    

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 



Medicijngebruik:  JA:    O NEE :    O     

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Algemene toelichting: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Algemene zaken 

1. Ondergetekende(n) is/zijn bekend met de Katholieke identiteit van de school en respecteert deze. 

 
2. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren akkoord te gaan met deelname van het kind aan het 

volledige door de school aangeboden onderwijspakket, zoals beschreven staat in de schoolgids.  

 
3. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren vrijwillig jaarlijks de in de schoolgids genoemde ouderbijdragen 

te betalen en gaat akkoord met het doorgeven van de NAW gegevens door school aan de 
ledenadministratie van de ouderraad. 

Deze verklaring geldt voor de gehele basisschoolperiode van de betreffende leerling, maar kan per 
schooljaar op schriftelijk verzoek van de ouder gewijzigd worden. Uitvoering zal plaats vinden conform 
artikel 41 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). 

      JA:    O NEE :    O    

Privacy 

1. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren akkoord te gaan met het door de school gebruiken van de 
onderwijskundige en medische gegevens van het kind, voor strikt onderwijskundige doeleinden in het 

belang van het kind. Daarbij in acht nemende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 

JA:    O NEE :    O    

2. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren akkoord te gaan met het voor plaatsen van foto’s van zijn/haar 

kind op de volgende plaatsen: 
 
Digitale Nieuwsbrief ‘Nieuwsflits’:  JA:    O NEE :    O    

 
Website BS Het Baken:   JA:    O NEE :    O    

 
Schoolgids BS Het Baken:  JA:    O NEE :    O    

 
Op touchscreens tijdens algemene momenten (maandsluiting, algemene informatieavond, projectavond) 
 
     JA:    O NEE :    O    

 
Een ouder-App van Social Schools  JA:    O NEE :    O   * Doel is dat we deze App in januari 2019 gaan gebruiken 

 

3. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren akkoord te gaan met het voor doorgeven van de naam van 

zijn/haar kind aan de volgende organisatie: 

 

Schoolbibliotheek    JA:    O NEE :    O   * Noodzakelijk voor gebruik schoolbibliotheek. Alleen voor  

                   intern gebruik 

Reguliere controle schoolarts:  JA:    O NEE :    O   * reguliere controle in groepen 2 en 7 

.................................................................................................................................................................................... 

 

    Naam ouder/verzorger: --------------------------------------------- Handtekening: ---------------------------------------------- 

 

    Naam ouder/verzorger: --------------------------------------------- Handtekening: ---------------------------------------------- 


