
Toestemmingsverklaring 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

Uw kind staat/wordt ingeschreven als leerling van de RKBS de Kiem. Dit is een van de scholen van de 

Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA).  

In verband met artikel 12 van de Wet op Persoonsregistratie zijn wij voor sommige zaken wettelijk verplicht 

uw toestemming te vragen. Hieronder staan de onderwerpen genoemd waarvoor wij uw toestemming 

moeten hebben. Wilt u onderstaande vragen beantwoorden en afsluitend uw handtekening plaatsen?  

Wanneer tijdens de schoolloopbaan van uw kind mocht blijken dat u onderstaande 

toestemmingsgegevens wilt wijzigen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de directie of administratie 

van de school.  

Indien u vragen hebt over dit formulier kunt u contact opnemen met de directie van de school.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Marjan de Lange      

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, 

 

mevrouw / de heer* : 

adres: 

postcode en plaats: 

als ouder / verzorger / voogd *) van:      geboortedatum:  

    

 

aan RKBS de Kiem toestemming te geven om: 

 

1. na overleg met ouder(s)/verzorger(s)/voogd informatie over uw kind uit te wisselen  

met andere instanties, zoals bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf,  

 het (speciaal)basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het (speciaal)voortgezet  

 onderwijs, jeugdarts van de GGD Zuid Holland Noord en andere, hier niet  

 genoemde, instanties. Dit alles ten behoeve van een goede begeleiding van  

 mijn kind.                     ja /nee* 

 

2. de (vrijwillige) ouderbijdrage door de ouderraad in rekening te laten brengen. 

Dit geschiedt door automatische incasso (zie apart formulier) of middels acceptgiro. 

                        ja / nee * 

 

3. mijn kind te vervoeren in auto of touringcar en/of deel te laten nemen aan  

 activiteiten die buiten de school plaatsvinden. (Zoals bijvoorbeeld: bezoeken  

 aan musea, theater, kinderboerderij, schoolkamp, schoolreisje, praktische  

 verkeerslessen, en andere gelijksoortige activiteiten.) Voorwaarde is, dat er  

 wordt voldaan aan de wettelijke verkeersvoorschriften.      ja / nee * 

 

4. in schoolverband gemaakte foto’s van mijn kind te publiceren op de website  

 van RKBS de Kiem.     

    ja / nee * 

5.   in schoolverband gemaakte foto’s van mijn kind te publiceren op de  

      Facebookpagina van RKBS de Kiem.              Ja / nee* 

 

 

 

 

 

Plaats:       Datum: 

 

Handtekening: 


