
naam en voornaam leerling: …………………………………………………………… HUL  /  LOO 
 

  

___________________________________________________________________________ 

Inschrijving leerling Deel 1 (verplicht) 
 

Algemene toelichting 
De hier gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven.  
De school verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis 
van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid. 
De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijk 
verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden www.denelzas.be of kan 
op eenvoudige vraag geraadpleegd worden op school zelf. 

 

De ondertekenende ouder(s) schrijft/schrijven hun kind in in GBS Den Elzas Huldenberg -

Loonbeek. 
 

 

Naam 
 
 

 

Voornaam 
 
 

 

Geslacht 
 

 

Nationaliteit  
 

 

Geboortedatum en 
geboorteplaats 

 

Rijksregisternummer 
Niet verplicht! 
 

 

STAMNUMMER 
In te vullen door de school 
 

 

 

Kopie van Kids-ID, ISI+-kaart, paspoort, …  

Formulier godsdienstkeuze  

Formulier leerlingkenmerken  

Voor het schooljaar: 
 

 

In het leerjaar: 
 

 

Gemeentelijke Basisschool Den Elzas 

Elzasstraat 19, 3040 Huldenberg, 02/302 43 80 

& vestigingsplaats Loonbeek 

Sint-Jansbergsteenweg 39f, 3040 Loonbeek, 016/47 75 33 

directiedenelzas@huldenberg.be 

www.denelzas.be 

 

mailto:directiedenelzas@huldenberg.be
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Gezinsadres 
Indien ouders niet gescheiden zijn 

 
Straat + nr: _________________________________________________________ 
 
Postnr + gemeente: __________________________________________________ 

 

 

Ouder 1 
Naam en voornaam 

 

Relatie tot leerling vader – moeder  

Adres indien ouders niet op 

hetzelfde adres wonen 

 
 

GSM – telefoon 
 

 

e-mail 
 

 

Hoofdbetaler schoolfacturatie Ja - nee 

 

Ouder 2 
Naam en voornaam 

 

Relatie tot leerling vader – moeder  

Adres indien ouders niet op 

hetzelfde adres wonen 

 
 

GSM – telefoon  
 

e-mail  
 

Hoofdbetaler schoolfacturatie ja - nee 

 

Voogd 
Naam en voornaam 

 

Relatie tot leerling  

Adres indien ouders niet op 

hetzelfde adres wonen 

 
 

GSM – telefoon  
 

e-mail  
 

Hoofdbetaler schoolfacturatie ja - nee 

 

Is de leerling kind van een 
personeelslid 
Voorrang bij inschrijving 

ja - nee 

Zijn er broers of zussen al 
ingeschreven in de school? 
Voorrang bij inschrijving 

ja – nee 
Wie? ____________________________________________ 
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Inschrijving leerling Deel 2 (niet -verplicht) 

 

Algemene toelichting 
De hier gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te geven om deze 
gegevens te verwerken. Het staat u vrij om deze informatie apart na de inschrijving te verstrekken, bij voorkeur persoonlijk en in 
gesloten omslag. 
De school verwerkt deze informatie in haar administratie- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis 
van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid en er zijn specifieke beveiligingsmaatregelen van toepassing. 
De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw kind op onze school op te volgen.  
Indien u ervoor kiest om bepaalde medische, of andere (gevoelige) informatie niet te verstrekken of als u niet expliciet toestaat dat de 
school deze verwerkt, dan kan de school ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incidenten of problemen, die 
voortkomen uit het feit dat deze informatie niet bekend was. 

 

Werden er bij de leerling leerproblemen vastgesteld? Vernoem ook de externe begeleider indien u 
graag heeft dat de school hiermee in overleg treedt (dyslexie, dysorthografie, …). 

 
 
 
 
 

Zijn er medische gegevens van  psychische aard die u aan de school wenst mee te delen? Vermeld 
ook de externe begeleider indien u wenst dat de school hier in overleg treedt (ADD, ADHD, ASS, 
psychische trauma’s, angsten , …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instapdatum: …………………… 
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Zijn er medische gegevens van lichamelijke aard die u aan de school wenst mee te delen? 
(allergieën, operaties, gezichtsproblemen, gehoorproblemen,…). 

 
 
 
 
 
 
 

Naam en adres van de huisarts. 

 
 

Wie mag de school contacteren in geval de ouders onbereikbaar zijn? 

 

Naam en adres van de vorige school 

 

Andere nuttige informatie 
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Wettelijke bepalingen 
 

Wijzigingen doorgeven 
De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom vragen we om wijzigingen 
steeds aan ons door te geven via het secretariaat van de school. U kan deze gegevens op de 
eerste pagina vinden van deze bundel. 
 

Verwijzing naar de wetgeving verwerking persoonsgegevens 
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 
Het volledige privacybeleid van de school kan u terugvinden op www.denelzas.be. 

Andere geldende wetgeving 
Een volledige lijst van de decreten, omzendbrieven en wetten waarop wij ons baseren om u 
gegevens te vragen met betrekking tot deze inschrijving kan u steeds bekomen op 
eenvoudige vraag. De gegevens van de school kan u vinden op de eerste pagina van deze 
bundel. 
 
 

Handtekening 
 

Door hieronder te handtekenen verklaart de inschrijvende ouder/verklaren de inschrijvende 

ouders dat de gegevens juist zijn en ze voldoende geïnformeerd werden over hoe de school 

hun gegevens verwerkt en hoe de school omgaat met de gegeven toestemmingen. 

 

Datum 

 

Naam en voornaam                                                                          Naam en voornaam 

 

Handtekening                                                                                    Handtekening 

 

 



 



naam en voornaam leerling: ………………………………………………………………………………………………. 

geboortedatum leerling: ………..………….. 
 

 

___________________________________________________________________________ 

Deel 3: toestemmingen en akkoorden 

Fotomateriaal 
Algemeen beeldmateriaal of ‘groeps- en sfeerbeelden’ 
In de onderwijsinstelling worden foto’s en filmpjes van onze leerlingen gemaakt van 
groepsactiviteiten, al dan niet met ouders, die gebruikt worden om algemene informatie te 
verstrekken over de activiteiten en de werking van de onderwijsinstelling. Voor deze groeps- en 
sfeerbeelden is geen specifieke toestemming van u vereist.  
Deze beelden worden publiek gemaakt via onze website, publicaties en social media. 
 
Individueel beeldmateriaal of ‘portretfoto’s’ 
Onder portretfoto’s wordt “gericht beeldmateriaal” verstaan. Dit kan zijn: een beeld van een individu, 
een beeld waarin één persoon of enkele personen tijdens een groepsactiviteit wordt/worden 
uitgelicht of wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt. (bv. de klasfoto of een individuele 
pasfoto). 
Individuele pasfoto’s worden door ons niet gepubliceerd in media, maar enkel intern gebruikt in 
dossiers en op herkenningspunten. Individuele foto’s en portretfoto’s (kan ook in de vorm van filmpjes 
zijn) genomen tijdens groepsactiviteiten en/of uitstappen hadden we als school wel graag 
gepubliceerd. Hiervoor hebben we uw toestemming nodig. 
 
Door de ondertekening van deze inschrijvingsbundel verklaart de inschrijvende verantwoordelijke dat 
hij of zij het recht geeft aan de school en haar personeelsleden tot het nemen van portretfoto’s van 
voornoemde leerling op activiteiten en lesmomenten. Een eventuele weigering door niet 
ondertekening van dit document houdt niet een weigering in tot het nemen van individuele pasfoto’s 
door de school of de aangestelde fotograaf. Deze individuele pasfoto’s zijn immers noodzakelijk voor 
de werking van de school en de begeleiding van uw ingeschreven kind. 

 
Gebruik portretfoto’s 
  

 mag ophangen in de publiektoegankelijke ruimtes van de school 
 

 mag ophangen op het bord, op de kast,… in het klaslokaal, boven de kapstok als 
herkenningspunt voor kinderen en ouders 

 

 mag plaatsen op de openbare schoolwebsite en dergelijke om de werking van de 
school bekend te maken aan een ruimer publiek 

 

 mag plaatsen op een afgesloten beveiligde omgeving (Gimme,… ) 
 

 mag gebruiken in de media, bv. in een krantenartikel of een televisie-uitzending om 
aspecten van de school bekend te maken aan een ruimer publiek. 

Gemeentelijke Basisschool Den Elzas 

Elzasstraat 19, 3040 Huldenberg, 02/302 43 80 

& vestigingsplaats Loonbeek 

Sint-Jansbergsteenweg 39f, 3040 Loonbeek, 016/47 75 33 

directiedenelzas@huldenberg.be 

www.denelzas.be 

 

mailto:directiedenelzas@huldenberg.be
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Gimme 
Voor een vlotte, snelle en digitale communicatie met ouders gebruikt de school Gimme. Om 
uw oudergegevens en de gegevens van het kind in Gimme te kunnen activeren dienen we 
uw toestemming te bevragen. 
 

 De school mag de gegevens van de leerling en de vernoemde ouders bij de 
inschrijving delen met Gimme om te kunnen communiceren met de ouders 
 

 De school mag de gegevens van de leerling en de vernoemde ouders bij de 
inschrijving NIET delen met Gimme om te kunnen communiceren met de ouders. 
Communicatie verloopt in dit geval op papier. 

 

Adresgegevens klasgenoten 

Om de communicatie tussen ouders te bevorderen delen we graag via een klaslijst uw 

gegevens en die van de leerling met andere ouders uit de klas. Het betreft enkel 

identificatie- en contactgegevens. 

 

 De school mag de gegevens van de leerling en de vernoemde ouders bij de 
inschrijving delen met de andere ouders uit de klas. 
 

 De school mag de gegevens van de leerling en de vernoemde ouders bij de 
inschrijving NIET delen met de andere ouders uit de klas. 

 

Eendaagse uitstappen 
Sportdagen en schooluitstappen, maken deel uit van het onderwijsaanbod en vinden soms 

voor een deel buiten de lesuren plaats. Leerlingen moeten er in principe aan deelnemen. 

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan die activiteiten. Leren doet je kind 

immers niet alleen tussen de 4 muren van het klaslokaal. De school heeft hiervoor een 

schriftelijke toestemming van de ouders nodig. 

 De ondertekende verantwoordelijke geeft toestemming voor deelname aan  
eendaagse sport- en schooluitstappen. 
 

 De ondertekende verantwoordelijke geeft GEEN toestemming voor deelname aan 
eendaagse sport- en schooluitstappen 

 

Meerdaagse uitstappen 
Af en toe organiseert de school activiteiten die buiten de schoolmuren plaatsvinden en 

langer duren dan 1 lesdag. Voorbeelden zijn: bosklassen en zeeklassen. Hiervoor wordt 

expliciet toestemming gevraagd. 
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Schoolfotograaf 
 Geeft toelating aan zijn/haar kind om foto’s te laten nemen door een 

schoolfotograaf. 

 Geeft GEEN toelating aan zijn/haar kind om foto’s te laten nemen door een 

schoolfotograaf. 

 

Verplaatsing van en naar de school 
We vragen u de juiste mogelijkheden aan te duiden.  

 De ondertekenende verantwoordelijke verklaart dat de leerling alleen naar school 
komt en naar huis gaat. 

 De ondertekenende verantwoordelijke verklaart dat de leerling enkel met een van 
de ouders of een andere verantwoordelijke naar school komt of naar huis gaat. 

 

Schoolreglement en pedagogische project 
Het schoolreglement en pedagogisch project zijn belangrijke instrumenten om het dagelijks 
leven op onze school te organiseren.  U dient uw akkoord voor dit reglement en project te 
geven. Indien u niet akkoord gaat, is het niet mogelijk om uw zoon/dochter school te laten 
lopen in onze school. U kan beide documenten terugvinden op de website van onze school. 
 

 De ondertekenende verantwoordelijke verklaart het schoolreglement en pedagogisch 
project gelezen te hebben en akkoord te zijn. 
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Wettelijke bepalingen 

Wijzigingen doorgeven 
De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom vragen we om wijzigingen 
steeds aan ons door te geven via het secretariaat van de school. U kan deze gegevens op de 
eerste pagina vinden van deze bundel. 
 

Verwijzing naar de wetgeving verwerking persoonsgegevens 
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 
Het volledige privacybeleid van de school kan u terugvinden op www.denelzas.be. 

Andere geldende wetgeving 
Een volledige lijst van de decreten, omzendbrieven en wetten waarop wij ons baseren om u 
gegevens te vragen met betrekking tot deze inschrijving kan u steeds bekomen op 
eenvoudige vraag. De gegevens van de school kan u vinden op de eerste pagina van deze 
bundel. 
 
 

Handtekening 
 

Door hieronder te handtekenen, verklaart de inschrijvende ouder/verklaren de inschrijvende 

ouders dat de gegevens juist zijn en ze voldoende geïnformeerd werden over hoe de school 

hun gegevens verwerkt en hoe de school omgaat met de gegeven toestemmingen. 

 

Datum 

 

Naam en voornaam                                                                          Naam en voornaam 

 

Handtekening                                                                                    Handtekening 

 

 

 



 

 

 Vragenlijst over de achtergrond 
van uw kind 

      AGODI-01-070718 

  
Ministerie van Onderwijs en Vorming  
 
naam school: GBS Den Elzas 
straat en nummer: Elzasstraat 19 
postnummer en gemeente: 3040 Huldenberg 

 
 
 
 

  
Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en het gezin waarin zij leven. Deze gegevens zijn nodig om 
scholen aangepaste financiële middelen te geven in het belang van elke school en elke leerling en kunnen ook gebruikt 
worden in het kader van het inschrijvingsbeleid. Het beantwoorden daarvan vergt slechts een paar minuten van uw tijd, 
maar helpt ons en de scholen het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren.  

Wie vult dit formulier in? 

We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind waarover de 
vragen gaan, het formulier invult.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Bezorg dit formulier aan de school waar het kind ingeschreven is. 

 

1 Vul de gegevens van het kind in. 

 voor- en familienaam        

 klas       

 

2 Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen. 
U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen. 

 
 Het kind spreekt met de moeder  meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is 

 
 Het kind spreekt met de vader meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of overleden is 

 
 Het kind spreekt met broers of zussen meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen of geen broers of zussen 
heeft 

 
 Het kind spreekt met vrienden meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik weet het niet  

 

 

olivier
Schrijfmachine
stamnummer: ...........................



   

3 Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder van het kind aan. 

  

  lager onderwijs niet afgewerkt. 

  lager onderwijs afgewerkt.  

Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking. 

  lager secundair onderwijs afgewerkt.  

Dit is  een diploma,  getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of 
buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3)  of een getuigschrift van het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract VIZO/Syntra). 

  hoger secundair onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2, 
HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt hiervoor niet 
in aanmerking. 

  hoger onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, gegradueerde, 
licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor. 

 

 
 
 
 

4 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 
 datum  (dag)     (maand)     (jaar)          

 
 voor- en familienaam        

 
 handtekening       

 
  

 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
 
 
 
 

  

 Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB van 13 februari 2001, 

hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De gegevens die u ons verstrekt, zullen 

nooit worden gebruikt voor acties naar individuele leerlingen en vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien hebt u te 

allen tijde het recht om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Hiervoor neemt u 

contact op met de school waar het kind is ingeschreven. 

 

 



 

 Keuze van een levensbeschouwelijk vak of aanvraag van 
een vrijstelling in een officiële lagere of secundaire 
school 

OV-6197-160701 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
Inspectie – Begeleiding Levensbeschouwelijke Vakken 
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL 
T 02 553 88 50 
www.onderwijsinspectie.be 

 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 
vóór 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een nieuw formulier aan de directie. Als u er, op basis van uw 
religieuze of morele overtuiging , bezwaar tegen hebt dat de leerling 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 het 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 u uw keuze wijzigt. 

 

 Gegevens van de leerling 

 
 voor- en achternaam       

 rijksregisternummer                 

 

 Gegevens van de school 

 
 naam GBS Den Elzas 

 straat en nummer Elzasstraat 19 

 postnummer en gemeente 3040 Huldenberg 

 

 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 godsdienst  islamitische godsdienst 

  israëlitische godsdienst  orthodoxe godsdienst 

  niet-confessionele zedenleer  rooms-katholieke godsdienst 

  protestants-evangelische godsdienst  vrijstelling 

 

  

http://www.onderwijsinspectie.be/
olivier
Schrijfmachine
stamnummer: ...........................



Keuze van een levensbeschouwelijk vak of aanvraag van een vrijstelling in een officiële lagere of secundaire school - pagina 2 van 2 

 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       
 
 


