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Algemeen                                                                                             

Het inschrijven van nieuwe leerlingen bij De Sprong kan te allen tijde. We onderscheiden 
twee soorten inschrijvingen:  

1. De inschrijving van een nieuwe leerling voor groep 1 (4-jarigen). 

2. De inschrijving van een leerling van een andere basisschool, als er géén sprake 
is van extra ondersteuning (zij-instromer). 

 

Op de website van De Sprong kunnen ouders/verzorgers het aanmeldformulier downloaden. 
Deze leveren zij via de directiemail of brievenbus bij school in. De directie zorgt ervoor dat 
de intakecoördinatoren dit aanmeldformulier ontvangen en er wordt afgestemd wie de 
vervolgstappen uitvoeren. De vervolgstappen zijn als volgt: 

1. Bij een inschrijving vanuit een andere basisschool vindt er voorafgaand aan de 
inschrijving altijd een warme overdracht plaats tussen de huidige intern begeleider 
en de intern begeleider van De Sprong. 

2. Het aanmeldformulier wordt doorgestuurd of afgegeven aan de administratie. Zij 
zorgt voor de administratieve verwerking in Parnassys. 

3. De administratie verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in het document 
‘Aanmeldingen 2022-2023 met acties’. Nadat er acties zijn ondernomen wordt dit 
formulier bijgewerkt zodat het document up-to-date blijft. 

4. De administratie stuurt de ouders via de mail een bevestiging van de aanmelding 
met daarbij een begeleidende tekst (zie bijlage 1). 

5. Negen tot tien weken voor de start van de leerling op school, neemt de 
administratie contact met de ouders op voor het inplannen van een intakegesprek 
(zie bijlage 2). Tijdens dit intakegesprek worden diverse onderdelen besproken, er 
wordt kennisgemaakt met de leerkracht en samen met de leerkracht worden drie 
wenochtenden afgesproken (zie bijlage 3). Na afloop van het intakegesprek, 
ontvangen ouders een inschrijfpakketje met hierin het inschrijfformulier (bijlage 4), 
toestemmingsformulier beeldmateriaal (bijlage 5), intakeformulier voor de 
leerkracht (bijlage 6), startinformatie voor unit 1 (bijlage 7), informatiefolder OV 
(bijlage 8) en toestemmingsformulier OV (bijlage 9) via de mail. 

6. Ouders nemen het inschrijfpakket mee naar een van de wendagen. De leerkracht 
zorgt dat deze formulieren bij de intakecoördinator terecht komen.  

 

Bij een zij-instroom zal er eerst een kennismakingsgesprek/oriëntatiegesprek plaatsvinden 
met de directie of intern begeleider. Wanneer er, na een goede overweging en herleiding 
naar het SOP, besloten zal worden dat er een leerling niet wordt aangenomen zal de intern 
begeleider de gegevens van deze leerling bewaren in de map; “niet aangenomen leerlingen”.  

 
Regeling plaatsing kleuters in december en aan het einde van het schooljaar. 
In principe kan ieder kind vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt naar de basisschool. 
Gedurende het hele schooljaar komen dan ook nieuwe leerlingen in de kleutergroepen 
binnen. Het wennen aan de groep kan al gedeeltelijk gedaan worden voordat het kind vier 
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jaar wordt. Het plannen van de wenmomenten wordt samen met de ouders/verzorgers 
gedaan tijdens het intakegesprek. We kijken wat het kind nodig heeft om goed te kunnen 
wennen op De Sprong. Na afloop van het intakegesprek met de intakecoördinator, vindt er 
een rondleiding plaats in unit 1 met de leerkracht van de leerling. Hierop zijn twee 
uitzonderingen: 
 
1) Voor de kinderen die in december vier jaar worden, wordt er in overleg afgestemd met de 
ouders/verzorgers of er nog instroom plaatsvindt voor de vakantie. Zo niet, dan zal het kind 
pas na de kerstvakantie starten in groep 1. Dit vanwege de vele activiteiten en festiviteiten 
die deze maand kenmerkt.  
 
2) Voor de kinderen die in de laatste zes weken van het schooljaar vier jaar worden, wordt er 
in overleg afgestemd met de ouders/verzorgers of de kinderen voor of na de zomervakantie 
in gaan stromen. Dit vanwege de activiteiten rondom de afronding van het schooljaar. Deze 
kinderen komen samen met hun ouders/verzorgers gezamenlijk kennismaken in de middag 
van 5 juli 2022 (14.15 – 15.15 uur) en mogen op 14 juli (13.00 – 14.00 uur) een uurtje mee 
komen draaien. Daarna zullen de kinderen starten na de zomervakantie in groep 1.  
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Bijlage 1 Bevestiging ontvangst aanmeldformulier 

 
Beste ……, 
 
Hartelijk dank voor de aanmelding van …. bij ons op school. Het inschrijfformulier is in goede 
orde ontvangen. Negen tot tien weken voor de start van uw kind bij ons op school nemen wij 
contact met u op voor het plannen van een intakegesprek. In dit gesprek kunt u 
kennismaken met de school en zullen wij u de nodige informatie geven. Ook zal u op dit 
moment kennis maken met de toekomstige leerkracht van uw kind en worden er samen met 
u en de leerkracht drie wenochtenden afgesproken waarop uw kind op school mag komen 
wennen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
………. 
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Bijlage 2 Uitnodiging intakegesprek 
 

Beste……, 
 
Binnenkort wordt… vier jaar. De dag na de vierde verjaardag mag … bij ons op school starten. 
Daarom nodigen wij u graag uit voor een intakegesprek met de intakecoördinator. Zou een 
van onderstaande data en tijden bij u uitkomen? 
 
- Datum x 
- Datum x 
 
Tijdens het intakegesprek zullen we u voorzien van de nodige informatie over de start op De 
Sprong. Ook is er de mogelijkheid voor een rondleiding in de school. Tijdens dit 
intakegesprek maakt u daarnaast kennis met de leerkracht van uw kind en worden er drie 
wenochtenden gepland.  
 
Wij horen graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
……. 
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Bijlage 3 Onderdelen intakegesprek 
 
 
- Schooltijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. In de eerste week mag het kind tot 12.00 uur naar school. 
Uitleg over binnen brengen/ophalen van kinderen. 
 
- Vertellen over kleuteronderwijs. Aangeven dat via de mail startinformatie wordt verstuurd, waarin 
uitleg zit over hoe een dag in de kleutergroepen eruit ziet en nog andere handige informatie. 
 
- Wat meebrengen naar school? (Rugzak (ruim), fruit, lunch, indien nodig reserve kleding voor 
zindelijkheid, plastic zak).  
 
- Kinderen van groep 1-2 gymmen in hun eigen kleren. Wij vragen ouders op gymdagen rekening te 
houden met de kledingkeuze. Kinderen gymmen op de blote voeten, want de zaal wordt dagelijks 
schoongemaakt.  

- Afspraken over zindelijkheid. 
 
- Uitleg Parro (laten zien). 
 
- Activiteiten staan in Parro, ouders kunnen zich hier inschrijven om te helpen. 
 
- Educatief partnerschap. 
 
- Kennismaking met leerkracht en afspreken drie wenochtenden (tot 12.00 uur). 
 
- Wijzen op informatiegids en schoolgids op website. Benoemen Facebookpagina. 
 
- Tussen 6 weken en 3 maanden wordt een groeigesprek gepland. Uitnodiging via Parro/telefonisch 
van de leerkracht. 
 
- Ziek melden via Parro, website of telefonisch. 
 
- Rondleiding in school. 
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Bijlage 4: Inschrijfformulier 

Inschrijfformulier Optimus Primair Onderwijs op (speciale) 
basisschool 

 

 

 

Naam school: Basisschool De Sprong 

 

Houd in alle gevallen rekening met geheime adressen, telefoonnummers, emailadressen etc. 

 
Leerling gegevens  

• uitsluitend als u niet over een OKR dossier beschikt  
• uitsluitend als u deze niet kunt overnemen van het aanmeldformulier  

 

(BSN): *  ** 

Achternaam:  

Voornaam:  

Voorletters: 

Adres en postcode van het actueel woonadres. Indien er sprake is van gescheiden ouders 
beide adressen noteren met instemming van beide ouders.  
 
Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Geslacht: □  M    □ V 

Geboortedatum : 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

 
*BSN, geen kopie, maar over te nemen van:  

• paspoort  

• identiteitskaart  

• geboortebewijs  

• afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente wordt verstrekt  
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• uitschrijfbewijs vorige school (niet ouder dan 6 maanden)  

• Óf indien van toepassing: tijdelijk het onderwijsnummer  
** als een leerling een persoonsgebonden nummer heeft (burgerservicenummer of onderwijsnummer), dan dit nummer registreren.  

 

Indien van toepassing 
 

Datum in Nederland   

 
 
Gegevens ouders/verzorger(s) die gezag hebben  
 

Naam (voornaam en achternaam): 
 
Ouder/verzorger 1:  
 

Adres: 

Emailadres: 

Telefoonnummer: 

IBAN betalende ouder/verzorger: 

 

Naam (voornaam en achternaam): 
 
Ouder/verzorger 2: 
 

Adres: 

Emailadres: 

Telefoonnummer: 

IBAN betalende ouder/verzorger: 

 
 
 
 
Noodnummers (wij vinden het belangrijk om iemand te kunnen bereiken in geval van nood, 
zoals bijv. opa, oma, oom, tante, oppas, buurvrouw): 
 

 
Naam en relatie tot het kind: 
 Telefoonnummer: 
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Naam en relatie tot het kind: 
 

 
Telefoonnummer: 

 
Naam en relatie tot het kind: 
 

 
Telefoonnummer: 

Met relatie bedoelen wij bijvoorbeeld: stiefouder, grootouders, oom/tante, oppas of buren 

 
Indien aan de orde  
 

Indien er sprake is van extra ondersteuning, welke afspraken zijn er gemaakt?  
 
 
 

 

Indien van toepassing gegevens over:1 

 

□ Leerling met niet-Nederlandse culturele achtergrond (NCCA) met 

uitzondering van leerlingen van wie ten minste een van de ouders of voogden 
afkomstig is uit Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba. 
 

□ Leerling afkomstig van een speciale school voor basisonderwijs 

 
Indien het een leerling van een andere school betreft:  
 

□ Een bewijs van uitschrijving van de leerling van een andere school of 

instelling voor ander onderwijs, welk bewijs op het moment van inschrijving niet 
ouder is dan 6 maanden  
 
OF 
 

□ Een schriftelijke verklaring van de ouders dat de leerling binnen een periode 

van 6 maanden, voorafgaand aan de inschrijving niet op een andere school of 
instelling was ingeschreven.  
 

 
Voor- en vroegschoolse educatie (vve-indicatie) 

 
Begindatum programma: 

 
Einddatum programma: 

 

 
1 wetten.nl - Regeling - Besluit bekostiging WPO - BWBR0003862 (overheid.nl) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003862/2020-08-01/#HoofdstukI_TiteldeelIII_Afdeling2_Artikel11
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Begin- en einddatum van de periode waarvoor een leerling geplaatst is op een 
orthopedagogisch-didactisch centrum 

 
Begindatum programma: 

 
Einddatum programma: 

 
Registratienummer van het orthopedagogisch-didactisch centrum: 

 

Indien van toepassing beperkte medische gegevens:  

(gebruik protocol medisch handelen en/of diabetes) 

 

Zijn er medische gegevens waar de school rekening mee moet houden 
(medicijnen, allergieën)? 
 
 

Huisarts:  
 
Telefoonnummer: 

 

Indien van toepassing: gescheiden ouders 

Gebruik bij gescheiden ouders het protocol gescheiden ouders.  
 

□ Co-ouderschap 

□ Ouder met bevoegd gezag 

 

 
Indien relevant gezinssituatie  

Broer(s) of zus(sen) op school 
1. 
2. 
3. 
4.  

 

Ondertekening door de beide ouders of ouder met gezag 

 

Naam: 

Handtekening 

 

Naam: 
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Handtekening: 

 

Plaats: 

Aanmelddatum:  



 
 

13 
 
 

 

Bijlage 5: Toestemmingsformulier beeldmateriaal 

 
 

 

   

Beste ouder/verzorger,  

 
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien welke activiteiten wij 
ondernemen zoals lessen, schoolreisjes en vieringen. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende 
gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal  op onze 
websites, waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen 
namen van leerlingen. En beeldmateriaal mag niet worden gedeeld.  
 
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder 
moeten zelf toestemming geven, daar is volgens de wet geen toestemming van de ouders/verzorgers 
voor nodig.  
 
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw 
keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. In 
alle scholen, vallend onder Optimus Primair Onderwijs, is het niet toegestaan foto’s te maken, tenzij dit 
nadrukkelijk is overlegd met de school, bijvoorbeeld bij een bepaalde feestelijke activiteit. Toch kan 
het voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen 
invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en 
delen van beeldmateriaal op internet. De foto’s die op school gemaakt worden zijn beschikbaar op een 
besloten website waar alleen ouders met een wachtwoord toegang hebben.  
 
Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor De Sprong, vallend onder het bevoegd 
gezag van Optimus Primair Onderwijs, beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Op 
het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.  
 
U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog 
toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en 
gedeeld worden.  
U kunt uw toestemming wijzigen door het wijzigingsformulier op de website van de school te 
downloaden, in te vullen, te ondertekenen en af te geven bij de administratie van de school.  
Wij hebben een overzicht gemaakt welke ouders geen toestemming hebben gegeven bij iedere 
categorie. Wij zullen dat dan wijzigen en bespreken met de medewerkers.  
 
Wilt uw het antwoordformulier, ingevuld en getekend, met uw kind meegeven naar school?  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Optimus Primair Onderwijs 
Bs. De Sprong / Céline Ploeger 
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 
Hierbij geeft ondergetekende, ouder/verzorger van: 
 
naam leerling:………………………………………….…… groep/klas/unit: ……………………… 
 
de school toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de leerling. 
 

Publicatie: Doel: Toestemming: 

Schoolgids en/of school-
brochure 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leer-
lingen over de school en het onderwijs en om een indruk te 
delen over het onderwijs op school. Hiernaast wordt het 
beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school. 

Ja / nee 

Openbare website van 
de school 
 
       

Informeren van (toekomstige) ouders, (toekomstige) leer-
lingen en andere geïnteresseerden over de school, het ge-
ven en volgen van onderwijs, geven van informatie over di-
verse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfees-
ten, etc.  
Hiermee wordt een indruk gegeven van de school. 

Ja / nee 

(Besloten) school-
app via het ouder-
portaal van de 
school op het be-
sloten deel van de 
website van de 
school    

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsacti-
viteiten zoals lessen, schoolreisjes, excursies, schoolfees-
ten, etc. 

Ja / nee 

(Digitale) 

nieuwsbrief 

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en 
ontwikkelingen op en om school. 

Ja / nee 

Accounts sociale media 
van de school (Twitter, 
Facebook, 
YouTube, Instagram) 

Informatie en beeldmateriaal verspreiden over activiteiten 
(zoals excursies en schoolreisjes) en ontwikkelingen op en 
rondom school. Het delen van beeldmateriaal geeft een 
indruk over het gegeven onderwijs op school. 

Ja / nee 

Klassenfoto 
 
Mag uw kind(eren) op 
de klassenfoto worden 
gezet? 

De school maakt ook klassenfoto’s. Deze foto wordt beschik-
baar gesteld aan alle ouders en leerlingen van de klas als 
leuke herinnering voor later. De klassenfoto wordt niet gepu-
bliceerd (toestemming voor het gebruik van de klassenfoto 
valt onder te toestemming die in de tabel 
hiervoor wordt gevraagd). 

Ja / nee 

PR doeleinden, zoals re-
gionale media 

Voor PR doeleinden voor toekomstige ouders van de school 
en bijvoorbeeld artikelen in de regionale media 

Ja / nee 

 
 
Plaats …………………….…...…….datum ondertekening: ............................................. 
 
 
Handtekening vader/verzorger:  ................................................................................................... 
 
Naam moeder/verzorger: ………................................................................................................... 
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Toelichting voor de school bij het gebruik van het formulier toestemming gebruik  

beeldmateriaal 

 

Er kunnen goede redenen zijn dat ouders of leerlingen niet willen dat beeldmateriaal van de leerling 
door de school wordt gepubliceerd. Dat heeft met het mensenrecht privacy te maken. Ouders gaan 
zelf over de gegevens van de leerling. Daarom moet een school altijd toestemming vragen als ze 
beeldmateriaal van de leerling willen publiceren. 
 

Er zijn twee uitzonderingen voor de eis om toestemming te vragen: 

1. Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les 
voor onderwijskundige doeleinden, mits die beelden niet gepubliceerd worden (en alleen maar in 
de les worden gebruikt). Denk bijvoorbeeld aan het maken van een versierd fotolijstje met een 
foto van de leerling als cadeau voor Moederdag, of een tekenopdracht om een zelfportret te 
maken aan de hand van een foto. 

2. Er is geen toestemming nodig voor het gebruik van een foto voor identificatiedoeleinden. Het gaat 
bijvoorbeeld om het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het 
administratiesysteem. 

 

Bij het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen gelden altijd de gewone privacyregels (zoals data-
minimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen). 

 

In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De 
wetgever eist dat een ouder een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het 
vragen van toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ is dat zeker niet. Als school mag je 
het dus niet zo formuleren: ‘als u niet wilt dat we foto’s van uw kind gebruiken, moet u dat maar zeg-
gen’. Dit is een ‘opt-out’, en dit is in strijd met de wet. Geen toestemming betekent dus dat de school 
geen beeldmateriaal van de leerlingen mag gebruiken. 

 

Klassenfoto 

De school mag gewoon foto’s of video’s maken, daar is geen toestemming voor nodig. Pas als de 
school beeldmateriaal wil gaan verspreiden, is toestemming nodig. De uitzondering op deze regel is 
de klassenfoto. Deze foto is een leuke herinnering voor later, en het is traditie deze foto jaarlijks 
wordt gemaakt. Maar er kunnen goede redenen zijn dat een ouder niet wil dat zijn/haar kind niet op 
de klassenfoto wordt gezet, of dat de foto met zijn/haar kind bij andere ouders/familie van klasgeno-
ten terecht komt. Vraag dus altijd toestemming om de klassenfoto te maken. Heb je van een leerling 
geen toestemming voor het maken van de klassenfoto? Dan gaat hij/zij niet op de klassenfoto! 

 

Foto’s maken door ouders op school 

Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kin-
deren. Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s. Soms ko-
men ouders er samen niet uit en dan wordt de school gevraagd om iets te regelen. 

 

De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun 
ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op 
school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld 
verwachtingen uit te spreken naar ouders over fotograferen tijdens een schoolactiviteit, of door ou-
ders in de nieuwsbrief te vragen terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s. Mocht 
dat niet het gewenste effect hebben, dan kan de school regels voor het maken van foto’s op school 
vastleggen in het privacyreglement of in een aparte gedragscode of een protocol. Een schoolgebouw 
is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe heeft. De school kan aan het verle-
nen van toegang dus voorwaarden stellen zoals de (extreme) regel dat fotograferen van leerlingen 
tijdens de les of in klas alleen is toegestaan door docenten. 
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Als er beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website door ouders gekopieerd wordt en vervol-
gens gedeeld via sociale media is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school. De school 
doet er wel goed aan om dit bij ouders onder de aandacht te brengen en hen te wijzen op hun ver-
antwoordelijkheid hierin. 

 

Toestemming geven door één of twee ouders 

Het is de vraag of de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden ondertekend. 

 

Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de pri-
vacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. 
Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het on-
dertekenen van de toestemmingsverklaring, mag de school dus vertrouwen op de toestemming als 
één ouder die geeft. Alleen als de school weet dat de andere ouder (die niet getekend heeft) tegen 
de toestemming is, mag de school niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de school van 
beide ouders toestemming hebben. Vooral bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn om van 
beide ouders toestemming te vragen. Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één 
ouder ook voldoende. Bij twijfel is het beter om te vertrouwen op twee handtekeningen, of om de foto 
dan maar niet te gebruiken. 
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Bijlage 6: Intakeformulier   
 

 

Geef hieronder aan wat - in vergelijking met leeftijdgenoten - volgens uw inschatting een kenmerk is van uw kind. Ga hierbij af op uw 
eerste indruk en twijfel niet te lang. Het gaat om uw gevoel/inschatting hierbij. In het gesprek over uw kind, dat naar aanleiding van de 
ingevulde antwoorden met u als ouder gevoerd zal worden, wordt dit verder verkend. Eventueel kunt u een item overslaan als u het echt 
niet weet 

Mijn kind … 
Minder 

<< 

Iets minder 

< 
Even veel 

< > 

Iets meer 

> 
Meer 

>> 

Zelfredzaamheid  

kan zich grotendeels zelf redden ( eten/drinken, jas/schoenen, wc bezoek)      

is overdag zindelijk      

is 's nachts zindelijk      

Sociale en emotionele ontwikkeling & Persoonlijkheid  

zoekt contact met leeftijdgenoten      

zoekt contact met volwassenen      

komt voor zichzelf op      

heeft vertrouwen in wat hij/ zij zelf kan      

is open en spontaan      

is verlegen/teruggetrokken      

heeft een eigen mening die hij/zij duidelijk maakt      

is nieuwsgierig      

heeft een goed geheugen      

kan gemakkelijk wennen in nieuwe situaties      

kan zich aan regels en afspraken houden      

kan omgaan met de eigen emoties      

is beweeglijk      

Spel- en leerontwikkeling  

komt gemakkelijk tot spelen      

speelt met leeftijdgenoten      

speelt naast leeftijdgenoten (speelt zijn eigen spel)      

speelt graag alleen      

neemt initiatief      

neemt de leiding      

wil de omgeving precies kennen      

wil alles ontdekken en is geïnteresseerd in nieuwe materialen/ omgeving      

begrijpt de wereld om hem/haar heen      

stelt waarom-vragen      

leert door uitproberen en oefenen      

vraagt hulp als hij/zij dat nodig vindt      

is bang om fouten te maken      

zoekt zelfstandig iets uit      

werkt nauwkeurig      

Intakevragenlijst kleuters - Ouders 
 Schets in het kort de ontwikkeling van uw kind tot nu toe: 
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kan geconcentreerd met een activiteit bezig zijn      

voert ideeën en plannen uit      

denkt eerst even na voordat hij/zij iets doet      

heeft diepgaande interesse in bepaalde onderwerpen      

heeft interesse in puzzelen      

heeft interesse in tekenen      

heeft interesse in knutselen      

heeft interesse in muziek      

heeft interesse in bouw- en constructiemateriaal      

bouwt bouwplaten na      

heeft fantasiespel en doen-alsof spel      

Ontluikende geletterdheid & Taal-/spraakontwikkeling  

heeft interesse in versjes/liedjes      

begrijpt wat er wordt gezegd      

vraagt naar betekenis van woorden      

wil moeilijke woorden begrijpen      

beschikt over een ruime woordenschat      

gebruikt 'dus'-zinnen (oorzaak-gevolg)      

praat in goede zinnen      

heeft interesse in letters/ lezen      

Indien ‘meer’ (>/>>): leest het? Nee / Ja      

heeft interesse in schrijven      

Indien ‘meer’ (>/>>): schrijft het? Nee / Ja      

Ontluikende gecijferdheid & Rekenontwikkeling  

heeft interesse in getallen/cijfers      

telt in de juiste volgorde (1,2,3)      

Indien 'meer' (>/>>): tot hoever? ……..      

kan optellen      

vergelijkt en sorteert (grootte, lengte, kleur , vorm etc.)      

heeft besef van tijd (bijvoorbeeld verschil tussen vandaag en morgen)      

Motorische ontwikkeling  

de fijne motorische bewegingen verlopen soepel en gecoördineerd (kleuren, plakken, 

tekenen, werken met kleine constructiematerialen) 

     

de grove, doelgerichte bewegingen verlopen soepel en gecoördineerd (rennen, 

springen, klimmen) 

     

Verwachting ten aanzien van schoolbeleving  

Hoe zal uw kind het op school doen?      

Hoe snel zal uw kind zich ontwikkelen?      

Hoe goed zal uw kind spelen/werken?      

Hoeveel zal uw kind zich voor school inspannen?      

Hoe graag zal uw kind naar school gaan?      

 

Aanvullende informatie 

Waar is uw kind goed in? 
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Wat zijn de favoriete spelactiviteiten voor uw kind binnen en buiten? 
 

Wat kan uw kind boos, angstig, of verdrietig maken? 
 

Welke tips/ adviezen kunt u geven om hiermee om te gaan? 
 

Welke verwachtingen heeft uw kind van school? 
 

Wat heeft uw kind nodig om zich verder te ontwikkelen op school? 
 

Welke verwachtingen heeft u als ouder van school in relatie tot uw kind? 
 

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind die in bovenstaande niet aan de orde zijn geweest, en wel belangrijk zijn voor de leer-

kracht om te weten? 
 

Indien er medische bijzonderheden zijn, welke zijn dat? 
Bijv. allergie, medicijngebruik, gezichtsvermogen, gehoor. 

 

    Is er sprake van dyslexie in de familie? 

 

 
 

 

Is er sprake geweest van externe hulp, en zo ja welke hulp is dat? Loopt dit nog? 
Bijv. logopedie, gezinsgerichte ondersteuning, fysiotherapie. 
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Ruimte voor verdere opmerkingen 
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Bijlage 7 Startinformatie unit 1 
 

Leerkrachten: 
Heddy Fransen (woensdag t/m vrijdag) – h.fransen@optimusonderwijs.nl  
Yvonne Willems (maandag - dinsdag) – y.willems@optimusonderwijs.nl  
Annemie Wijnen (maandag – dinsdag, soms woensdag) – a.wijnen@optimusonderwijs.nl  
Adrienne van Doeselaar (donderdag-vrijdag, soms woensdag) – a.vdoeselaar@optimusonderwijs.nl  
Emma Gijsbers (alle dagen) – e.gijsbers@optimusonderwijs.nl 
Terry van der Loop (dinsdag t/m vrijdag) – t.vdloop@optimusonderwijs.nl 
Carla van Vugt (maandag) – c.vvugt@optimusonderwijs.nl 
Sanne Geene (donderdag – vrijdag / afstudeerstage Pabo) – s.geene@optimusonderwijs.nl  
 
Onderwijsassistent: 
Sanne Geene (dinsdag) 

 
Een lesdag in unit 1 
 
8.25 uur – 8.35 uur Binnen is beginnen 
Om 8.25 uur gaan de kinderen naar binnen. Beide basisgroepen hangen hun jassen en tassen aan hun 
eigen kapstokplek op. Wanneer zij de klas in komen, pakken zij een leesboek om te gaan lezen. 
 
8.35 uur – 8.45 uur Dagopening 
De dag/week wordt samen met de leerkracht in de kring geopend. Er wordt besproken welke dag het 
is, wat we op deze dag gaan doen en wie de “helpende handen” zijn. Deze 2 kinderen (groep 1 en 2 
leerling) mogen de hele week de leerkracht helpen met allerlei activiteiten en zitten ook centraal naast 
de leerkracht. 
 
8.45 uur – 9.30 uur Ateliers (taal-, reken- en maakatelier) 
Na de dagopening gaan de kinderen naar 1 van de 3 ateliers, of starten met een kringactiviteit. In het 
taalatelier vinden activiteiten plaats die betrekking hebben op taal, woordenschat, rijmen, klanken,  
voorlezen e.d.  In het rekenatelier zijn we actief aan de slag met cijfers, getallen, tellen en andere 
rekenspelletjes. In het maakatelier kunnen de kinderen knippen, plakken, schilderen en spelen in de 
bouwhoek, speelhoek of met constructiematerialen. 
 
De kinderen zijn ingedeeld in niveaugroepen. In elk atelier krijgt een groep van 8 kinderen een 
instructie. De andere kinderen spelen en werken zelfstandig aan een opdracht of een gekozen hoek of 
mat. De instructies vinden plaats middels een roulatiesysteem. Wekelijks krijgt iedere niveaugroep 
instructie op reken-, taal- en maakgebied.  
 
9.30 uur – 10.15 uur Buiten spelen en fruit eten  
Na het samen buiten spelen gaat elke groep eten en drinken in de eigen basisgroep. Kinderen dienen 
zelf eten en drinken mee te nemen. Wij zijn een gezonde school, dus daarom verwachten wij ook dat 
er gezond eten meegegeven wordt (geen koeken, chocolade etc.). 
 
10.15 uur – 10.30 uur Voorlezen  
In dit tijdsbestek kan er door de leerkracht aan de basisgroep worden voorgelezen of kinderen kiezen 
zelf een prentenboek om te lezen. 

mailto:h.fransen@optimusonderwijs.nl
mailto:y.willems@optimusonderwijs.nl
mailto:a.wijnen@optimusonderwijs.nl
mailto:a.vdoeselaar@optimusonderwijs.nl
mailto:e.gijsbers@optimusonderwijs.nl
mailto:t.vdloop@optimusonderwijs.nl
mailto:c.vvugt@optimusonderwijs.nl
mailto:s.geene@optimusonderwijs.nl
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10.30 uur – 11.30 uur Ateliers (taal-, reken- en maakatelier) 
Op dit moment vindt er een werkles binnen de gehele unit 1 plaats. De kinderen gaan aan het werk in 
een atelier volgens een roulatiesysteem. Aan de instructietafel werken 8 kinderen samen met de 
leerkracht. De andere kinderen gaan werken of kiezen via het planbord een werkje en mogen spelen 
in hoeken, matten of met ontwikkelingsmateriaal. 
Tijdens dit moment vindt in de basisgroepen één van bovenstaande activiteiten plaats.  
 
11.30 uur – 12.15 uur Buiten spelen  
Het buitenspelen vindt met beide groepen 1/2 tegelijkertijd plaats. 
 
12.15 uur – 12.45 uur Lunch 
De basisgroepen lunchen samen in de lunchruimte onder begeleiding van een leerkracht en een 
lunchouder. Kinderen dienen zelf eten en drinken mee te nemen. Wij zijn een gezonde school, dus 
daarom verwachten wij ook dat er gezond eten meegegeven wordt (geen koeken, chocolade etc.). 
 
12.45 uur – 13.10 uur 
In allebei de basisgroepen is er op dit moment tijd voor o.a. muziek, Engels, Kwink, OJW/verkeer, 
techniek of het vieren van een verjaardag. 
 
13.10 uur – 13.50 uur Atelier 
Er vindt voor de hele unit een werkles plaats. Dit kan zijn als hierboven staat beschreven of we hebben 
een gezamenlijke werkles. Kinderen van beide basisgroepen mogen zelf kiezen in welk atelier ze gaan 
spelen of werken en kunnen elkaar treffen.  
 
13.50 uur – 14.00 uur Afsluiting van de dag 
Tot slot wordt de dag afgesloten in de basisgroep. De dag wordt geëvalueerd en de kinderen pakken 
hun spullen.  
 
Gedurende de dag wordt er dus afgewisseld tussen momenten die enkel in de basisgroep plaatsvinden 
en die unit breed worden georganiseerd. Hiermee kunnen wij dus garanderen dat er voor alle 
kinderen de mogelijkheid bestaat om samen te spelen, leren en werken.   
 

Wenochtenden 
De wenochtenden vinden drie keer plaats in de weken vooraf aan de verjaardag. Verder sturen we 
nog een intake formulier waarbij ouders informatie over hun kind kunnen invullen.    
 
Kinderen die direct na de zomervakantie starten kunnen wennen in juni/juli. Zijn de kinderen binnen 
twee weken na start van het nieuwe schooljaar jarig, dan mogen ze meedraaien vanaf de eerste 
schooldag. 
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Gymles Groep 2 gaat naar de sporthal en groep 1 krijgt gymles in de speelzaal 
van onze school.  Hierdoor wijkt het rooster op deze dagen iets af van 
bovenstaande. 
 
De kinderen van groep 2 gymmen in gymkleding.   
 

Website en Parro 
Op de website van De Sprong vind je onder het kopje ‘De school’ 

informatiedocumenten die nuttig zijn om eens door te nemen. Zo vind je hier o.a. de schoolgids, 
informatiegids, jaarkalender,  
vakanties en vrije dagen.  
 
Naast de website hanteren we Parro als communicatiemiddel. Ouders van 
nieuwe kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging als de kinderen op school 
starten. Via deze app ontvangen jullie algemene en groepsberichten. Verder is 
het mogelijk om korte berichten te sturen naar de leerkracht. Voor persoonlijkere of uitgebreide zaken 
vragen wij jullie telefonisch of per mail contact op te nemen. Het zou fijn zijn als jullie het bericht naar 
beide leerkrachten sturen zodat zij beiden op de hoogte zijn. 
 

MijnRapportfolio 
Op basisschool De Sprong maken we gebruik van een digitaal portfolio om de groei van kinderen weer 
te geven. Het portfolio wordt gedurende het schooljaar gevuld met werkjes en hierin wordt onder 
andere ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen uit groep 1/2 bijgehouden. Vanaf groep 3 
worden de verschillende vakken ook in MijnRapportfolio bijgehouden. In de bijlage vinden jullie een 
stappenplan hoe jullie een account aan kunnen maken voor MijnRapportfolio. Dit kan pas nadat het 
kind 4 jaar is geworden. 
 

Fruit  
De kinderen mogen voor in de ochtend fruit en drinken meenemen, voorzien van naam. 
 

Lunch 
De kinderen lunchen in de klas. We vragen een gezonde lunch mee te geven. (grote rugzak) Verdere 
informatie hierover vind je in de informatiegids op de website.  
 

Verjaardagen 
De verjaardagen van de kinderen vieren we zoveel mogelijk op de dag zelf. De leerkrachten maken van 
de jarige een foto en versturen deze via Parro.  Er wordt tijdens de verjaardag niet getrakteerd, maar 
na afloop van de viering op school mag het kind een klein cadeautje uitkiezen bij juf Céline 
(schoolleider). 
 

Verlof 
Via de website is het mogelijk een verlofaanvraag in te dienen. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig 
en hanteren wij de richtlijnen die opgesteld zijn vanuit leerplicht.  
 

 
Doorstromen  
Van peuterspeelzaal/kinderopvang naar basisschool 
De verbinding tussen peuterspeelzaal en basisschool vinden wij belangrijk, daarom is er regelmatig 
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contact tussen beiden. Bij de start van nieuwe kinderen ontvangen wij van de voorschoolse 
voorziening de overdrachtsformulieren.  
 
Van groep 1 naar groep 2 
Kinderen die voor 1 januari vijf jaar worden gaan doorgaans in het nieuwe schooljaar naar groep 2. We 
kijken hierbij naar de ontwikkeling van het kind. 
 
Van groep 2 naar groep 3 
In groep 2 wordt bekeken of het kind het jaar erop naar groep 3 kan doorstromen. Natuurlijk zijn niet 
alle kinderen tegelijk in die fase van ontwikkeling. Er zijn onderlinge verschillen. Daar willen wij ook 
rekening mee houden. Ons uitgangspunt is om ons onderwijs zo adaptief mogelijk te laten zijn en op 
de ontwikkeling van het kind aan te sluiten. 

 
Voorlezen  
Het belang van voorlezen  
Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de 
ouders. Gelukkig zijn heel veel ouders het hier mee eens, want voorlezen is 
niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind. 
 
Waarom voorlezen belangrijk is 

Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is 
voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe 
woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. 
En door met het kind te praten over het boek, wordt het kind ook 
gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. 
 
In de tweede plaats leren kinderen goed te luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te 
concentreren. Voorlezen stimuleert ook de fantasie van het kind. 
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, 
waardoor hij/zij hierop meer grip krijgt. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment 
erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname enz.) kan ook steun bieden en een goede manier zijn 
om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen. 
 
Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen 
en de exclusieve aandacht die ze krijgen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het 
samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust 
tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de 
dag geboden worden.  
 

 Dyslexiescreening 
 
 
 
 
 
 
Om vroegtijdig mogelijke signalen van dyslexie te kunnen herkennen nemen wij bij de kinderen van 
groep 2 in januari een dyslexiescreening af. Deze screening is individueel. Hierbij valt te denken aan 
rijmen, snel benoemen en onderscheiden van kleuren, letterkennis, beginklank, etc.  
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Opvallende zaken wat betreft deze screening worden uiteraard besproken in het groeigesprek.  
 

Hoofdluis 
Iedere vrijdag na een vakantie is er hoofdluiscontrole. Het is belangrijk dat de haren gewassen zijn en 
dat er geen gel in zit. Graag ook geen ingewikkelde kapsels. Indien er hoofdluis geconstateerd wordt 
neemt de coördinator contact met jullie op. De andere ouders worden via een algemeen bericht op 
Parro op de hoogte gebracht. Indien je zelf hoofdluis constateert, vragen wij je dit meteen door te 
geven aan de groepsleerkracht.  
 
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar ons protocol hoofdluis en de folder hoofdluis op onze 
website. 
 

Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Het stimuleren hiervan 
is dan ook erg belangrijk. Wij kunnen dit niet alleen, dus hopen wij dat jullie hier thuis ook aandacht 
aan schenken. Denk hierbij aan het aan- en uitkleden, het aan- en uittrekken van de 
jassen/dassen/handschoenen, het naar de wc gaan, etc. 
 

Eigenaarschap 
Wij vinden het op De Sprong belangrijk om het eigenaarschap van de kinderen te bevorderen. U kunt 
hierbij bij kleuters denken aan het aanbieden van meer keuzes en aansluiten bij de belevingswereld en 
intrinsieke motivatie van de kinderen. Schoolbreed zijn we gericht op het zichtbaar maken van de 
doelen voor de kinderen bij het vak rekenen. Daarbij staan ook de executieve functies centraal. Dit zijn 
vaardigheden die je nodig hebt bij speel- en werkgedrag. Denk hierbij aan nauwkeurigheid, 
waarnemen en het niet impulsief aan de slag gaan. 
 

Aanleren van nieuwe letters 
Gedurende een bepaalde tijd staat er in groep 1/2 een letter centraal. De 
kinderen/leerkracht bekijkt wanneer ze aan een nieuwe letter toe zijn. De 
letters en woorden worden visueel gemaakt. Bijv. bij de letter s een blik soep 
en het woord soep. De kinderen mogen hiervoor kleine spullen van thuis 
meenemen.  
 

Uitspreken van de letters 
Omdat het belangrijk is voor het kind dat hij/zij de klanken goed uitspreekt in verband met het 
fonemisch (klank)bewustzijn hebben we dit lijstje bijgevoegd. 
 
We spreken op school de letters op onderstaande manier uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zou erg fijn zijn voor jullie kind en ons als leerkracht, wanneer jullie ook op deze manier over 
letters praten. 

i = ìh (zoals in i-k 
j = juh 
k = kuh 
l = lllll 
m = mmmm (tussen lippen) 
n = nnnn (tong achter voortanden) 
o = òh (zoals in b-o-s) 
p = puh 

r = rrrrrrr 
s = ssssssss (sissend) 
t = tuh 
u = ùh (zoals in b-u-s) 
v = vvvv  
w = www 
z = zzzzzzz (zoemen van een bij) 
 
 

a = àh (zoals in b-a-l) 
b = buh 
c = suh 
d = duh 
e = èh (zoals in p-e-t) 
f = fffffff  
g = gggg 
h = huh 
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Thematisch werken 
In groep 1-2 wordt gewerkt in thema's. Deze thema's worden door ons geselecteerd, passend bij de 
belevingswereld van de kinderen en aansluitend bij de thema's die binnen de school centraal staan. 
Binnen deze thema's ontwerpen we zelf het onderwijs en maken hierbij ook gebruik van activiteiten 
uit methodes, zoals Schatkist. Er wordt een aanbod verzorgd rondom beginnende geletterdheid, 
beginnende gecijferdheid, verkeer, muziek/dans/drama en wereldoriëntatie.  
 
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Dit ben ik en dit is mijn familie, herfst en winter, 
lente en Pasen, op vakantie, etc. 
 

        
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen en/of tips, stuur ons gerust 
een berichtje via mail.  
  
Met vriendelijke groet,  
 
Leerkrachten Unit 1 
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Bijlage 8 Account aanmaken MijnRapportfolio 
 
Stap 1 
Ga naar de internetbrowser en typ het volgende adres in: www.mijnrapportfolio.nl  

 
 
Stap 2 
Klik op de button ‘Aanmelden’. 

 

Stap 3 
Klik op ‘Eerste keer inloggen’. 

http://www.mijnrapportfolio.nl/
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Stap 4 
Vul het e-mailadres in waarmee je bekend staat in Parnassys. Dit is tevens ook het e-mailadres wat je 
gebruikt voor Parro.  

 

Stap 5 
Klik op de button ‘Indienen’. 
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Stap 6 
Je krijgt via de mail een link om een wachtwoord aan te maken/te wijzigen. Hierna kun je met deze 
gegevens inloggen in MijnRapportfolio. 
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Bijlage 9 Account Parro 
 

In dit artikel leggen we uit welke stappen je doorloopt als je de uitnodiging van school 
ontvangt, om de schoolavonturen van je kind te volgen. 

Wanneer de school je uitnodigt om je kind te gaan volgen krijg je van de school twee 
e-mails op het e-mailadres dat bij school bekend is. 

Er komt een mail van ParnasSys (let op deze kan ook bij Spam/Ongewenste mail te-
rechtkomen), met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maak je een ParnasSys-
account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kun je de 
leerkracht vragen om je opnieuw uit te nodigen. 

Voorbeeld mail 
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Nadat je jouw ParnasSys-account hebt geactiveerd kun je inloggen in Parro. Je kunt 
Parro natuurlijk op je telefoon gebruiken door de app te downloaden in de App 
Store of Google Play Store. Gebruik je Parro liever vanaf de computer? Log dan in 
op talk.parro.com  

Je kunt met 1 account al jouw kinderen volgen. Als de leerkracht jou in Parro aan de 
groep heeft toegevoegd, zul je een mail ontvangen en is je kind zichtbaar in Parro.  

 

https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl
http://talk.parro.com/
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Bijlage 10 Informatiegids OV 
 

 

         Oudervereniging De Sprong 
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Bijlage 11 Toestemmingsformulier OV 
 

Privacy verklaring 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De oudervereniging van basisschool Klimop is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Dit komt voort uit de nieuwe AVG 
wet.   
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt  
De oudervereniging van basisschool Klimop verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren over 
haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die worden verwerkt: 

•  

• Voor- en achternaam  

• Groep 

• Geslacht 

• telefoonnummer 

• E-mailadres  
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt  
Deze gegevens worden niet gevraagd, gebruikt en/of bewaard en zijn dus niet van toepassing. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt  
De oudervereniging van basisschool Klimop verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
 

• Verzenden van informatie betreft activiteiten van school 

• Verzenden van informatie betreft buiten schoolse activiteiten.  

• U te kunnen bellen, e-mailen indien dit nodig is ivm calamiteiten. 

• U te kunnen informeren over wijzigingen van de geplande activiteiten  

• Om persoonsgegevens te verwerken als het daar wettelijk toe verplicht is. 
 
Verwerkingsovereenkomst  
De verstrekte gegevens worden uitsluitend binnen de oudervereniging gebruikt en is dus niet van 
toepassing. 
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard  
De oudervereniging van basisschool Klimop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij u dat eerder 
aangeeft.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden  
De oudervereniging van basisschool Klimop verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden en 
verstrekt deze uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting.  
 
Gegevens aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de oudervereniging van basisschool 
Klimop. Dit kunt u melden via de klassenouder van de groep van uw kind. 
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Het beveiligen van persoonsgegevens  
De oudervereniging van basisschool Klimop neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u 
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met de klassenouder 
van de groep van uw kind.   
 
 
 

Gegevens formulier: 
 

 
Middels het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de Privacy verklaring van 
de ouder vereniging van basisschool klimop. Mocht u bepaalde gegevens niet beschikbaar willen 
stellen dan gelieve deze niet in te vullen op het formulier.  
 
Graag het ingevulde formulier ondertekend retour in de brievenbus van de oudervereniging (bij de 
hoofdingang van de school). 

 
 

Gegevens: 
 

Gegevens Kind: 
 
Voornaam:___________________________________________________________________ 
 
Tussen voegsels:______________________________________________________________ 
 
Achternaam:__________________________________________________________________ 
 
Groep:_______________________________________________________________________ 
 
Geslacht:_____________________________________________________________________ 
 
 
Contact gegevens ouder/verzorger: 
 
Telefoonnummer:_______________________________________________________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger 
 
 
 Akkoord:____________________   Datum:______--______--___________ 

 


