
Toestemmingsformulier – blad om in te vullen en in te leveren bij de             
school 
 
Ik geef via het aanvinken van het vakje JA toestemming voor het gebruik van de hierna genoemde                 
persoonsgegevens van en de hierna genoemde overige toestemmingen voor: 
(volledige naam kind): ____________________________________________________________________  
voor de duur van zijn/haar inschrijving. Wanneer ik geen toestemming geef, zet ik een vinkje in het vakje NEE.                   
Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken. Ik onderteken het formulier. Ik maak een kopie of foto van het                    
formulier, zodat ik kan raadplegen wat ik heb ingevuld. 
 
1. Voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van school: 

 
 Soort gegeven(s) 
 Beeldmateriaal (foto’s en video’s) 
Toestemming  
JA NEE Plaats 
  de schoolgids en overige papieren brochures (bv. schoolkalender) 
  de website van de school openbare gedeelte 
  de website van de school besloten gedeelte achter gebruikersnaam en wachtwoord           

ouders/verzorgers 
  de (digitale) nieuwsbrief en/of weekmail van de school/leerkrachten 
  in de krant of nieuwswebsite 
  sociale media (facebook- en twitterkanaal van de school) 

 
 Soort gegeven(s) 
 Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer 
Toestemming  
JA NEE Plaats 
  de schoolgids en overige papieren brochures (bv. schoolkalender) 
  de website van de school openbare gedeelte 
  de website van de school gedeelte achter gebruikersnaam en wachtwoord          

ouders/verzorgers 
  de (digitale) nieuwsbrief van de school 
  in de regionale krant of nieuwswebsite 
  sociale media (facebook- en twitterkanaal van de school) 

 
2. Voor het opstellen van een klassenlijst die alleen achter het deel van de website wordt               

gepubliceerd waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord voor ouders is vereist: 
 
 Soort gegeven(s) 
 Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer 
Toestemming  
JA NEE Doel 
  klassenlijst die alleen aan de klas wordt meegegeven of achter het deel van de website               

wordt gepubliceerd waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord voor ouders is vereist 
 
3. Voor het delen van informatie met de ouderraad en het faciliteren van de taakuitvoering door de                

ouderraad: 
 
 Soort gegeven(s) 
 - Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer, geslacht; 

- Naam, adres, woonplaats; 
- Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden,            

ouderbijdragen en vergoedingen. 

Toestemming  
JA NEE Doel 
  ouderraad voor het faciliteren van de taakuitvoering door de ouderraad 

 



4. Voor het delen van informatie met de overblijforganisatie en het faciliteren van de taakuitvoering door de                
overblijforganisatie: 

 
 Soort gegeven(s) 
 - Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer, geslacht; 

- Naam, adres, woonplaats; 
- Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden,            

ouderbijdragen en vergoedingen. 

Toestemming  
JA NEE Doel 
  overblijforganisatie voor het faciliteren van de taakuitvoering door de overblijforganisatie 

 
5. Voor het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf (zie toelichting op blz. 1, het bewaarblad) 
 
 Soort gegeven(s) 
 - Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer, geslacht; 

- Naam, adres, woonplaats; 
- E-mailadres ouders/verzorgers i.v.m. het plaatsen van de bestelling. 

Toestemming  
JA NEE Doel 
  aanbieden van diensten door de schoolfotograaf 

 
6. Voor het professionaliseren van (aanstaande) leerkrachten via Beeldcoaching (zie toelichting op blz. 1, het              

bewaarblad) 
 
 Soort gegeven(s) 
 Beeldmateriaal (foto’s en video’s) 
Toestemming  
JA NEE Doel 
  Beeldcoaching 

 
7. Ik geef toestemming voor het vervoer van mijn kind(eren) door een andere volwassene van en naar                

bestemmingen buiten school, indien deze volwassene een WA-verzekering heeft. 
 
 Vervoer door andere volwassenen 
Toestemming  
JA NEE Doel 
  uitstapjes naar bestemmingen buiten de school. 

 
 

8. Ik geef toestemming voor het toedienen van eenvoudige medicijnen 
 
 Toediening eenvoudige medicijnen 
Toestemming  
JA NEE Doel 
  verlichting van opgelopen lichte verwonding of lichte pijn 

 
 
Ondertekening toestemmingsformulier 
 
______________________________________ ________________________________________ 
Plaats Naam ouder/verzorger 
 
______________________________________ ________________________________________ 
Datum Handtekening ouder/verzorger 
 


