INFOBLAD LAGERE SCHOOL
SCHOOLJAAR 2019-2020

‘de gemeente maakt school’

(dit blad ALTIJD terug bezorgen!)

Persoonlijke gegevens leerling
Naam en voornaam

Klas

Aanvinken
Bestellingen

□
□

badmuts van de school (€ 3 via facturatie)
T-shirt van de school maat ……………………(€ 5 via facturatie)

Ophalen van de kinderen

□
□

mijn kind wordt op school wordt opgehaald.
mijn kind mag met de rij meegaan en wordt opgehaald aan de parking van zaal ‘De Groenvink’
□ alle dagen
□ enkel op ________________________________________ (dag invullen)

□

Mijn kind mag vanaf de parking van zaal ‘De Groenvink’ alleen verder naar huis te gaan.

Nieuwsbrieven

□
□

papieren versie in de schooltas
elektronische nieuwsbrief met e-mailadres(sen):
……………………………………..……………………….
……………………………………..……………………….
Deze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. U kan u op elk moment uitschrijven.
Deze gegevens blijven beschikbaar gedurende 1 schooljaar.

Spinibo

□

Mijn zoon/dochter zal regelmatig in de opvang ‘SPINIBO’ blijven en daarom ben ik bereid de nodige
inlichtingen mee te delen na het ontvangen van een inlichtingenfiche voor het schooljaar 2019-2020.

Toestemmingen

□

De gegevens van mijn zoon/dochter mogen doorgegeven worden aan de gemeente Asse en Octopus
in het kader van het schoolvervoersplan.

Gemeentelijke Basisschool Relegem – Dorpsstraat 1 - 1731 Asse-Relegem
02/ 453 98 62

gbsrelegem@asse.be

http://www.gbsrelegem.be

http://www.facebook.com/GBSRelegem

Foto’s
Lees alle details in onze privacyverklaring op onze website, onder ‘Onze school – GDPR’. In kader van de
privacywetgeving vragen wij u aan te kruisen wat voor uw kind van toepassing is.

JA

NEE

FOTO’S EN FILMPJES NEMEN

Foto’s/filmpjes nemen van activiteiten, excursies, ...
waarop uw kind kan worden herkend?

O

O

FOTO’S UITHANGEN

Foto’s ophangen in de klassen/gangen/refter of als
geschenk meegeven aan de ouders of grootouders?

O

O

WEBSITE SCHOOL

Foto’s plaatsen op de openbare website van de school om
de werking van de school bekend te maken aan een ruimer
publiek?
Foto’s plaatsen op de facebookpagina van de school en/of
de klas?

O

O

O

O

MEDIA

Foto’s en filmpjes gebruiken in de media, bv. in een
krantenartikel of een televisie-uitzending om aspecten van
de school bekend te maken aan een ruimer publiek?

O

O

WEBSITE GEMEENTE

Foto’s plaatsen op de openbare website van de gemeente
Asse?

O

O

FACEBOOKPAGINA GEMEENTE

Foto’s plaatsen op de facebookpagina van de gemeente
Asse?

O

O

FACEBOOKPAGINA SPINIBO

Foto’s plaatsen op de facebookpagina van de voor- en
naschoolse kinderopvang SPINIBO?

O

O

BADGESYSTEEM SPINIBO

Foto’s gebruiken op het registratieapparaat van de opvang
Spinibo, als hulpmiddel voor de kinderen en de ouders bij
het in- of uitbadgen.

O

O

FACEBOOKPAGINA
SCHOOL/KLAS

Ingevuld door
Naam en voornaam
Handtekening

Gelieve dit formulier ingevuld terug te bezorgen aan de klastitularis

uiterlijk vrijdag 6 september 2019
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