TOESTEMMINGSVERKLARING
Ondergetekende(n) geeft/geven hierbij toestemming aan Onderwijsstichting de Wijnberg om:
relevante informatie op te vragen bij, te verstrekken aan en/of overleg te voeren met:
JA

NEE

☐

☐

School van herkomst (pedagogische en didactische gegevens om niveau te bepalen)

☐

☐

Vervolgschool (pedagogische en didactische gegevens in kader van overdracht)

☐

☐

(Gezins)voogd (indien van toepassing)

☐

☐

Pleegouders (indien van toepassing)

☐

☐

Gemeente (uitwisselen gegevens met betrekking tot (aanvraag) vervoer)

Wanneer een leerling uitgestroomd is, wordt 2 jaar lang (op een aantal meetmomenten)
bekeken of hij/zij nog op de juiste plek en niveau zit. Dit gebeurt vanuit de Wijnberg, maar ook
☐
☐
vanuit de school van herkomst of de eventuele vervolgschool ((V)SO). De desbetreffende
vragenlijsten worden door de Wijnberg uitgezet en/of ingevuld
(aankruisen wat van toepassing is en waarvoor u wel of geen toestemming geeft)
beeldmateriaal (foto’s en video’s) te gebruiken:
JA
NEE
Doel
☐

☐

in de schoolgids en/of
schoolplan en overige
documenten

☐

☐

op de openbare
website

Informeren van (toekomstige) ouders/verzorgers en (toekomstige)
leerlingen over de Wijnberg en het onderwijs-zorg aanbod. Deze
documenten kunnen zowel intern als extern verspreid worden.
Informeren van (toekomstige) ouders/verzorgers en (toekomstige)
leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en de
diverse activiteiten die plaatsvinden of plaatsgevonden hebben.

Ouders/verzorgers en externe betrokkenen informeren over
activiteiten en ontwikkelingen die plaatsvinden of plaatsgevonden
hebben bij de Wijnberg.
op sociale-media
Informatie verspreiden over activiteiten en ontwikkelingen die
☐
☐
account (bv.Facebook) plaatsvinden of plaatsgevonden hebben bij de Wijnberg.
(aankruisen waarvoor u wel of geen toestemming geeft)
☐

☐

in de digitale
nieuwsbrief

Naam leerling: ___________________________

Datum ondertekening: ________________

Naam eerste ouder/verzorger

Naam tweede ouder/verzorger

Handtekening

Handtekening

Handtekening leerling (optioneel indien 12 jaar of
ouder, verplicht vanaf 16 jaar)
Beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) dienen dit formulier te ondertekenen.
Deze toestemmingsverklaring is geldig zolang de leerling onderwijs volgt bij de Wijnberg.
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