
      
 

Formulier bereikbaarheid 
 
Aan : de ouder(s)s/verzorger(s) van onze leerlingen  
Betreft : bereikbaarheid in geval van nood 
 

Op sommige momenten is het nodig, dat de leerkracht van uw kind u tijdens of na schooltijd 
moet bellen. Natuurlijk hebben we uw thuisnummer in onze administratie staan. Aangezien 
velen van u echter overdag niet thuis zijn en we niet van alle ouders het nummer van hun werk 
hebben, willen wij graag ieder jaar voor elke groep een juiste lijst gebruiken. Wij verzoeken u 
vriendelijk om onderstaand schema in te vullen, zodat de leerkracht beschikt over de nodige 
informatie van uw kind en dit in zijn/haar map kan doen. Gaarne voor elk kind zo spoedig 
mogelijk een formulier bij de desbetreffende leerkracht inleveren. U zult begrijpen, dat wij 
slechts in dringende gevallen onder schooltijd u op uw werk zullen bellen. Bij wijzigingen in 
verband met verhuizingen of dergelijke gedurende het schooljaar gaarne dit ook aan de 
administratie doorgeven en een nieuw formulier invullen voor de leerkracht van uw kind. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
Met vriendelijke groet, Mascha Paliama 
 

Naam leerling:                                                               Telefoonnummer: 
 

Groep: Leerkracht: 
 

Naam vader: 

 werk 

 06-  

Naam moeder: 

 werk 

 06- 

Naam (buitenschoolse) opvang: 

 
Welke dagen? 

Noodnummer: 

 

Huisarts: dr.  

  

Gezondheidcentrum: 
 

E-mailadres:  Doorhalen wat niet van toepassing is: 
Ouders zijn: gehuwd / samenwonend / alleenstaand 
/ gescheiden 

Vader werkt op de volgende dagen: 

 ochtend middag 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   
 

Moeder werkt op de volgende dagen: 

 ochtend middag 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   
 

Allergieën en eventueel medicijngebruik op school: 
 
 

Broer(s) / zus(sen) zit(ten) in groep …………….                                       Datum:…………………... 

O Ik geef toestemming om foto’s of beelden van mijn kind in de schoolomgeving te gebruiken 
(nieuwsbrief van de groep, nieuwsbrief van de school, website, facebook Omnibus). 

O Ik geef hier geen toestemming voor. 

Z.O.Z. 
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In het kader van de AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25-05-
2018 in heel Europa van toepassing is, vragen wij hierbij uw toestemming voor een aantal 
zaken waar wij binnen de school gegevens van uw kind nodig kunnen hebben. U kunt per 
onderdeel wel/geen toestemming geven door het juiste vakje aan te tikken. 
 

Toestemming voor: 
Deelname van mijn kind aan de MQscan    O Wel  O Geen 
(de MQscan geeft inzicht in het bewegingsniveau van de kinderen) 
 

Toestemming voor gebruik van foto’s en video’s van kind: 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender   O Wel  O Geen 
Digitale schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender  O Wel  O Geen 
Op de website van de school      O Wel  O Geen 
In de (digitale) nieuwsbrief      O Wel  O Geen 
Individuele foto schoolfotograaf     O Wel  O Geen 
Groepsfoto schoolfotograaf      O Wel  O Geen 
  

 


