Sint-Antoniusschool

GOEDKEURING OPVOEDINGSPROJECT
en SCHOOLREGLEMENT
Om papier en kosten te beperken bieden we het schoolreglement digitaal aan via onze website
www.sint-antoniusschool.be.
De school leeft de wetgeving inzake privacy van de leerling en zijn haar familie na. De school gaat
discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten
allen tijdens hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laat verbeteren en zich verzetten tegen het
gebruik van de gegevens.

De ouders van ………………………………………………………………………………………………………………….
Verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben gelezen en verklaren
dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van
het schooljaar 2018-2019.
De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school versterkte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Naam en handtekening van de ouder(s)
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………….
Datum: …………………………………….

Handtekening:

Sint-Antoniusschool, Opperstraat 32 – 1770 Liedekerke – tel:053/668835
VZW Katholieke basisscholen Liedekerke, Sint-Gabriëlstraat 152 – 1770 Liedekerke

directie@sint-antoniusschool.be
ondernemingsnummer: 409.270.912

Sint-Antoniusschool

ALGEMEEN TOESTEMMINGSFORMULIER
Naam leerling: …………………………………………………………………………………

klas: …………………………

Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke
toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen. Gelieve hieronder
duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke gegevensverwerkingen. Het gaat om
verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen.
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Mogen er gerichte foto’s genomen worden en indien
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Klasbord waarop enkel personeel, ouders en
leerlingen kunnen aanmelden
Het publieke gedeelte van de schoolwebsite
www.sint-antoniusschool.be
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De sociale media: Facebookpagina van de
ouderraad.
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Foto’s genomen door een beroepsfotograaf
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Geposeerde klasfoto
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Geposeerde individuele foto
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Mijn kind mag op de adreslijst (met telefoonnummer)
van de klas staan.
- Om te verspreiden onder de medeleerlingen van
de klas

Het kan gebeuren dat andere ouders of grootouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft
daar geen invloed op. Wel willen we je vragen om als (groot-)ouder terughoudend te zijn in het nemen van
veelvuldige foto’s en deze publiekelijk te delen. Deel ook zomaar geen foto’s en video’s van andere personen
op internet dan deze waarop jouw (klein-)kind te zien is. Dan blijft het voor iedereen fijn.
Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen.
Naam ouder: ……………………………………………………………………………………

Handtekening ouder (1):

Datum: …………/ ………. / ………..

(1) Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing
van de artikels 373 en 374 van het B.W. te handelen met instemming van de andere ouder.
Sint-Antoniusschool, Opperstraat 32 – 1770 Liedekerke – tel:053/668835
VZW Katholieke basisscholen Liedekerke, Sint-Gabriëlstraat 152 – 1770 Liedekerke

directie@sint-antoniusschool.be
ondernemingsnummer: 409.270.912

