
 

 

 

Inschrijving van de leerling in één school 

Stamboeknummer: …………………………………… 

Schooljaar: 2022-2023 

Verklaring ouders bij inschrijving 

 

Hij, zij die tekent, vader, moeder, voogd van (1): 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de BS “De Groeiboog, Houtstraat 117, 3890 Gingelom in  

vestigingsplaats:  Jeuk  Mielen  Borlo   (2) 

is ingeschreven met ingang van:    …../…../….. 

o Het betreft een eerste inschrijving 

o Het betreft een schoolverandering 

Naam en adres van de vorige school (4) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam en voornaam: ………………………………………………. 

Datum:  …../…../….. 

Handtekening: ………………………………………………………. 

Geboortedatum gestaafd met kopie van: 

o De SIS-kaart 

o …………………………………………………….(3) 

 

Status inschrijving:  

gerealiseerd 0    gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde O of niet gerealiseerd O 

 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 

(2) Omkring wat past 

(3) Geraadpleegd en gekopieerd document, in te vullen door de school 

(4) School waar het kind ingeschreven was, ook al is het er nooit effectief aanwezig geweest 

 



 

 

 

Ouderlijk gezag  in onderwijsaangelegenheden 

 

Stamboeknummer: ……………………………… 

Schooljaar: 2022-2023 

Ondergetekenden, ouders (1) van : …………………………………………………………………………………………………….. 

verklaren hierbij dat hij/zij (2): 

 Het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en wederzijds instemmen om autonoom 

rechtshandelingen te stellen betreffende het kind. 

 

 Exclusief het ouderlijk gezag uitoefent en bevoegd is om alleen rechtshandelingen te stellen 

betreffende het kind. In bijlage bij dit document geef ik een kopie van de rechterlijke 

beslissing terzake. De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent behoudt het recht toezicht 

uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij/zij op de hoogte wordt gehouden van de 

schoolresultaten en de schoolverrichtingen van het kind. Dit gebeurt als volgt: (via 

schoolrapport, mededelingen over de leerling, mededelingen van school naar thuis, 

leerlingenwerkjes) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Exclusief het ouderlijk gezag uitoefent en bevoegd is om alleen rechtshandelingen te stellen 

betreffende het kind. In bijlage bij dit document geef ik een kopie van de rechterlijke 

beslissing terzake. De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent behoudt het recht over 

bepaalde aspecten i.v.m. de opvoeding van het kind (door rechter bepaald) 

instemmingsbevoegdheid over volgende aspecten:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Exclusief het ouderlijk gezag uitoefent en bevoegd is om alleen rechtshandelingen te stellen 

betreffende het kind. In bijlage bij dit document geef ik een kopie van de rechterlijke 

beslissing terzake. De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent is ontzet uit het ouderlijk 

gezag. Dit houdt in dat hij/zij noch beslissingsrecht noch recht op informatie heeft 

betreffende de opvoeding van het kind. 

 

 Voogd is en bevoegd is om alle rechtshandelingen te stellen betreffende het kind. In bijlage 

bij dit document geef ik een kopie van de rechterlijke beslissing terzake. 

 

Naam en voornaam:      Naam en voornaam: 

………………………………………………………………   ………………………………………………………… 

Handtekening:       Handtekening: 

………………………………………………………………   ………………………………………………………… 

Datum:        Datum:  



 

 

+ 

 

Extra-murosactiviteiten 

 

 

Stamboeknummer: ………………………………………… 

Schooljaar 2022-2023 

 

 

 

Ondergetekende(n), ouder(s) van (1): …………………………………………………………………………………………………. 

Geven hierbij de toestemming om ons kind deel te laten nemen aan de extra-murosactiviteiten van 

het schooljaar 2022-2023 

Te ………………………………………………………. 

Naam en voornaam:      Naam en voornaam: 

………………………………………………………………   ………………………………………………………… 

Handtekening:       Handtekening: 

………………………………………………………………   ………………………………………………………… 

Datum:        Datum:  

…../…../…..       …../…../….. 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 2022 -2023 

Beste ouder(s)    
 
De school kan tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar foto’s en 
beeldopnames (laten) maken.    

In dit formulier kan u aangeven of en in welke mate u toestemming geeft voor het maken en 
publiceren van dat beeldmateriaal.   
 
Met vriendelijke groeten    

Ann Missotten 

Directeur    

Ik, ondergetekende, ouder/ voogd van …………………………………. (naam leerling) verklaar hierbij 
het volgende:    

 
 

  

 Algemeen   

 

 

Ik werd ervan in kennis gesteld dat de toestemmingen die in dit 
formulier worden gegevens ten alle tijde kunnen herroepen of 
gewijzigd worden na contact-name met de directeur .  

 

 

 Maken beeldmateriaal    

 

Ik werd ervan in kennis gesteld dat de school tijdens verschillende 

evenementen en activiteiten foto’s en beeldopnames kan (laten) 

maken.   

 

 

Ik geef hierbij de toelating dat gerichte foto’s worden gemaakt waarop 

de leerling herkenbaar en centraal in beeld wordt gebracht, alleen of      

samen met één of meerdere andere leerlingen tijdens een activiteit 

wordt uitgelicht of waarbij wordt geposeerd  

 

 

 

 

 

 

ja / 

neen 



Gebruik van het beeldmateriaal     

 

Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt 

gepubliceerd op een publiek toegankelijk deel van de schoolwebsite.   

Dit geldt ook voor gerichte foto’s  

ja / 

neen 

Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt 

gepubliceerd op een uitsluitend voor ouders afgeschermde website.     

Dit geldt ook voor gerichte foto’s  

ja / 

neen  

Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd 

op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, …)   

Dit geldt ook voor gerichte foto’s 

ja / 

neen 

Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd in 

een schoolkrantje of ander drukwerk   

Dit geldt ook voor gerichte foto’s   

 

ja / 

neen 

  

 

 
 

  

 

   

Datum                                                                                      Handtekening ouder    

   

 

 

 



 

               

             
     

 

Pedagogisch project en schoolreglement 2022-2023 

 

Ondergetekenden (naam ouder(s)) 

____________________________________________       

 

____________________________________________       

 

en (naam van de leerling(e)), 

 

____________________________________________       

 

uit klas _____________________________________       

 

van school ___________________________________       

 

bevestigen hierbij  dat wij  het schoolreglement voor het schooljaar 2022-2023 en het pedagogisch 
project    via de website van de school  kunnen raadplegen en  ondertekenen voor akkoord. 

 

te __________________________________________       

 

op datum___________________________________      

Handtekening(en) 

 

De leerling(e) __________________________________      

 

De ouder(s)  ____________________________________      

 
  ____________________________________      



             Algemene gegevens leerling 

Naam …………………………………………………………………… Voornaam ……………………………………………................ 

Adres  ……………………………………………................……………………………………………................……………………….. 

……………………………………………................……………………………………………................…………………………………… 

E-mail ……………………………………………................……………………………………………................……………………….. 

M/V ** 

Vestiging: Jeuk – Mielen – Borlo **   Klas ………………………………………………………………. 

Geboortedatum ……………………………………………………. Geboorteplaats …………………………………………… 

Nationaliteit …………………………………………………………. Rijksregisternummer ………………………………….. 

 

Medische gegevens 

Huisdokter …………………………………………………………….. Telefoon ……………………………………………………… 

Heeft uw zoon/dochter een ziekte zoals epilepsie, astma, diabetes, een hartziekte, hyperventilatie 

of/en andere aandoeningen? ……………………………….  

Zoja, welke? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Heeft uw zoon/dochter enige vorm van allergie? ………………….. 

Zoja, welke? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Neemt uw zoon/dochter medicatie? ………………………….. 

Zoja, welke? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wanneer werd uw zoon/dochter voor het laatst ingeënt tegen tetanus (de klem)? 

……………………………………………………… 

 

Diversen 

Levensbeschouwing: 

RKGD  -  NCZ  -  Protestantse godsdienst  -  Islamitische godsdienst  -  ……………………………………. 

Aantal kinderen ….. jongen(s) ….. meisje(s) ….. zus of broer op school …… 

Thuistaal: Nederlands  -  Frans  -  Duits  -  Engels  -  …………………………………… 
 

** omkring wat past 

 

 

 

 

 



Gegevens ouders 
 

Natuurlijke vader Partner vader (enkel indien ouders 

gescheiden zijn) 

Naam, voornaam…………………………………………………………. Naam: …………………………………… 

Beroep: ………………………………………………………………. Voornaam: …………………………… 

Nationaliteit: ………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………… 

Studies: lager secundair  –  hoger secundair  –  hoger niet-universitair  –   universitair 

Geboortedatum: …………….. 

Natuurlijke moeder Partner moeder (enkel indien ouders 

gescheiden zijn) 

Naam, voornaam.…………………………………………………………. Naam: …………………………………… 

Beroep: ………………………………………………………………. Voornaam: …………………………… 

Nationaliteit: ………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………… 

Studies: lager secundair  –  hoger secundair  –  hoger niet-universitair  –   universitair 

Geboortedatum:……………….. 

Eventuele opmerkingen m.b.t. gezinssituatie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe kan de school u in dringende gevallen telefonisch bereiken? 

Privé ………………………………………………………….. 

GSM vader …………………………………………………………… Werk vader ……………………………………… 

GSM moeder ……………………………………………………… Werk moeder ………………………………….. 

Familie 

Naam …………………………………………………………………………… Telefoon ………………………………………… 

Naam …………………………………………………………………………… Telefoon ………………………………………… 

 

Aankruisen wat past 

Voor- en naschoolse opvang  O nooit  O soms   O regelmatig  O altijd 

Warm middagmaal   O nooit  O soms   O regelmatig  O altijd 

Gaat ’s middags gewoonlijk naar huis   O ja  O neen 

 

 

Datum   …../…../…..       Handtekening ouder(s) 





Keuze van een levenbeschouwelijk vak of aanvraag van 

een vrijstelling in een officiële lagere of secundaire 

school 

 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

Inspectie - Begeleiding Levensbeschouwelijke Vakken 

Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL 

T 02 553 88 50 

Waarvoor dient dit formulier? 

Bij de eerste inschrijving van een leerling in een officiële lagere of secundaire school kiest u tussen een van de erkende 

godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Die keuze kunt U bij het begin van elk schooljaar wijzigen. U vraagt dan 

vòòr 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een nieuw formulair aan de directie. Als u er, op basis van uw 

relgieuze of morele overtuiging, bezwaar tegen hebt dat de leerlingen een van de erkende godsdiensten of niet-

confessionele zedenleer volgt, kunt u een vrijstelling aanvragen. 

Wie vult dit formulier in? 

Een ouder, de voogd of degene aan wie het kind of de jongere is toevertrouwd, of de leerling die de leeftijd van achttien 

jaar heeft bereikt, vult dit formulier in. Bij gedeeld ouderlijk gezag vertegenwoordigt de ouder die dit formulier 

ondertekent, beide ouders. U bent volledig vrij in uw keuze. Niemand mag argumenten gebruiken om uw keuze te 

beïnvloeden. Pogingen daartoe kunt u melden aan de inspecteur-generaal op het bovenstaande adres. 

Aan wie en wanneer bezorgt u dit formulier? 

Bezorg dit formulier aan de directie van de school binnen acht kalenderdagen na de inschrijving, of vóór 30 juni van 

het lopende schooljaar als uw keuze wijzigt. 

Gegevens van de leerling 

voor- en achternaam  

rijksregisternummer Gegevens van de school 

naam GO! BS De Groeiboog Gingelom straat 

en nummer Houtstraat 117 

postnummer en gemeente 3890 JEUK 

Keuze van een levensbeschouwelijk vak of aanvraag van een vrijstelling 

U kunt maar één hokje aankruisen. De keuze geldt in principe voor de hele periode waarin de leerling in de school 

studeert. 

anglicaanse godsdienstislamitische godsdienst israëlitische 

godsdienstorthodoxe godsdienst x  niet- confessionele zedenleerrooms-

katholieke godsdienst 

vrijstelling 

    

    

  

  protestants-evangelische godsdienst   



Wijziging van de keuze 

Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van het vorige schooljaar, tenzij ze hun keuze 

wijzigen door een nieuw formulier in te dienen vóór 30 juni van het voorgaande schooljaar. 

Engagement bij een vrijstelling 

Ik bevestig dat de leerling de lesuren die vrijkomen door de vrijstelling,op school zal gebruiken voor zijn eigen ethische 

vorming en de ontwikkeling van zijn persoonlijke identiteit, voor zijn groei in menselijke waarden en voor de uitbouw 

van een eigen levensovertuiging met respect en verdraagzaamheid voor anderen en met respect voor de rechten van de 

mens en van het kind in het bijzonder. 

Ik aanvaard dat de directie en de klassenraad toezicht hebben op de overeenstemming met de internationale en 

grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. Ik ben ervan op de hoogte 

dat een toegestane vrijstelling niet tot gevolg mag hebben dat de leerling minder tijd op school doorbrengt dan de 

normale aanwezigheid van leerlingen die een levensbeschouwelijk vak gekozen hebben, en evenmin dat de leerling in 

bepaalde leergebieden of vakken meer uren krijgt dan andere leerlingen. 

Ondertekening 

 
datum dag .......... maand .......... jaar ..................... 

handtekening 

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

voor- en achternaam 

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


