A. Rodenbachschool
Onderwijsstraat 19
2540 Hove
tel.: 03/455.26.34
fax : 03/454.21.92
rodenbachschool@hove.be

Toestemming
Hij, zij die tekent, vader, moeder, voogd van:
………………………………….

Geeft hierbij toestemming om foto’s van mijn zoon/ dochter te plaatsen op de website
van de school. Het betreft foto’s in klas- en schoolverband.
Geen toestemming om foto’s van mijn zoon/ dochter te plaatsen op de website.

Geeft hierbij:
Toestemming om enkele gegevens zoals adres, telefoon/ GSM, geboortedatum mee te
geven via een klaslijst met andere kinderen van de klas (voor bv. Verjaardagsfeestjes,
vriendjes uitnodigen,…)
Geen toestemming voor het meegeven van enkele gegevens

Datum: ………………………
Naam en voornaam: ………………………………………………….
Handtekening ouder(s)

ZORGFICHE
Naam:…………………………………………………………………………..

Klas:…………………….

Schooljaar: ………………………………….
Zorgfiche ingevuld door: ………………………………………………………. op datum van: ………………………….
Heeft uw kind vroeger een leerjaar gedubbeld?

Nee

Ja, in welk jaar? …………………………….….

Reden: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zijn er contacten geweest met het CLB van de vorige school?
Heeft het kind specifieke zorgen nodig?

Domein:

ja

ja

nee

nee
In behandeling bij (naam +
adres): VERSLAGEN (JA of
NEE, indien JA, toevoegen bij
de fiche)

Omschrijving van het
probleem:

KINESITHERAPIE
LOGOPEDIE
PSYCHOLOGIE
FYSIEK (medisch)
ANDER

Kreeg uw kind extra ondersteuning in de vorige school?

ja

nee

Indien ja, omschrijf welke ondersteuning: ……………………………………………………………………………….
Kreeg uw kind een advies buitengewoon onderwijs?

ja

nee

Indien ja, welk type? ……………………………………………………………………………….
Attest opgemaakt op ……………………………………………………………………………….
Is uw kind in behandeling bij een arts?

ja

nee

Indien ja, bij welke arts? ……………………………………………………………………………….
Waarvoor is hij/ zij in behandeling? ……………………………………………………………………………….
Is uw kind allergisch?

ja

nee

Indien ja, waarvoor? ……………………………………………………………………………….
Bijkomende inlichtingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NA SCHOOL
Kruis aan en vermeld bij ‘muziekschool’ en ‘tekenacademie’ wanneer de les start:

MIKADO

KORTE
OPVANG/
STUDIE

NAAR HUIS
NA SCHOOL

MUZIEKSCHOOL

TEKENACADEMIE

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
Als dit uitzonderlijk verandert, gelieve een briefje mee te geven (Kleuterschool) of een nota
in de agenda te schrijven (Lagere school);
Kinderen die pas om 16u naar de muziekschool of tekenschool gaan, moeten verplicht
vooraf naar de naschoolse studie.
Datum: ………………………………
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………….
Handtekening ouder(s):

Vragenlijst over de achtergrond van uw
kind

AGODI-01-070718

Ministerie van Onderwijs en Vorming
naam school: A. Rodenbachschool
straat en nummer: Onderwijsstraat 19
postnummer en gemeente: 2540 Hove
Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en het gezin waarin zij leven. Deze gegevens zijn nodig om
scholen aangepaste financiële middelen te geven in het belang van elke school en elke leerling en kunnen ook gebruikt
worden in het kader van het inschrijvingsbeleid. Het beantwoorden daarvan vergt slechts een paar minuten van uw tijd, maar
helpt ons en de scholen het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren.
Wie vult dit formulier in?
We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind waarover de
vragen gaan, het formulier invult.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier aan de school waar het kind ingeschreven is.

1 Vul de gegevens van het kind in.
voor- en familienaam
klas

………………………………………………….
…………………………

2 Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen.
U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen.

Het kind spreekt met de moeder meestal
Nederlands
Frans
een andere taal
Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of
overleden is

Het kind spreekt met de vader meestal
Nederlands
Frans
een andere taal
Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of
overleden is

Het kind spreekt met broers of zussen meestal
Nederlands
Frans
een andere taal
Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen
of geen broers of zussen heeft

Het kind spreekt met vrienden meestal
Nederlands
Frans
een andere taal
Ik weet het niet

3 Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder van het kind aan.
lager onderwijs niet afgewerkt.
lager onderwijs afgewerkt.
Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in
aanmerking.
lager secundair onderwijs afgewerkt.
Dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren
van het gewoon of buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3) of
een getuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of van de
leertijd (leercontract VIZO/Syntra).
hoger secundair onderwijs afgewerkt.
Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO,
TSO, KSO, BSO, A2, B2, HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO.
Buitengewoon secundair onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking.
hoger onderwijs afgewerkt.
Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld
A1, B1, gegradueerde, licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor.

4 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum

(dag)

..

(maand)

..

(jaar)

….

voor- en familienaam ………………………………..
handtekening

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB van 13
februari 2001, hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De gegevens die
u ons verstrekt, zullen nooit worden gebruikt voor acties naar individuele leerlingen en vertrouwelijk worden
behandeld. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruik
van uw gegevens. Hiervoor neemt u contact op met de school waar het kind is ingeschreven.
Veelgestelde vragen vinden een antwoord op http://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/FAQ_Leerlingkenmerken.pdf

Keuze van een levensbeschouwelijk vak of aanvraag van een
vrijstelling in een officiële lagere of secundaire school

OV-6197160701

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Inspectie – Begeleiding Levensbeschouwelijke Vakken
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 88 50
www.onderwijsinspectie.be
Waarvoor dient dit formulier?
Bij de eerste inschrijving van een leerling in een officiële lagere of secundaire school kiest u tussen een van de erkende
godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Die keuze kunt u bij het begin van elk schooljaar wijzigen. U vraagt dan
vóór 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een nieuw formulier aan de directie. Als u er, op basis van uw
religieuze of morele overtuiging , bezwaar tegen hebt dat de leerling een van de erkende godsdiensten of niet-confessionele
zedenleer volgt, kunt u een vrijstelling aanvragen.
Wie vult dit formulier in ?
Een ouder, de voogd of degene aan wie het kind of de jongere is toevertrouwd, of de leerling die de leeftijd van achttien
jaar heeft bereikt, vult dit formulier in. Bij gedeeld ouderlijk gezag vertegenwoordigt de ouder die het formulier
ondertekent, beide ouders. U bent volledig vrij in uw keuze. Niemand mag argumenten gebruiken om uw keuze te
beïnvloeden. Pogingen daartoe kunt u melden aan de inspecteur-generaal op het bovenstaande adres.
Aan wie en wanneer bezorgt u dit formulier ?
Bezorg dit formulier aan de directie van de school binnen acht kalenderdagen na de inschrijving, of vóór 30 juni van het
lopende schooljaar als u uw keuze wijzigt.

Gegevens van de leerling
voor- en achternaam …………………………………………….
rijksregisternummer ..
….
………

Gegevens van de school
naam A. Rodenbachschool
straat en nummer Onderwijsstraat 19
postnummer en gemeente 2540 Hove

Keuze van een levensbeschouwelijk vak of aanvraag van een vrijstelling
U kunt maar één hokje aankruisen. De keuze geldt in principe voor de hele periode waarin de leerling in de school studeert.

anglicaanse
godsdienst
israëlitische
godsdienst
niet-confessionele
zedenleer
protestantsevangelische
godsdienst

islamitische godsdienst
orthodoxe godsdienst
rooms-katholieke godsdienst
vrijstelling

Wijziging van de keuze
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van het vorige schooljaar, tenzij ze hun keuze
wijzigen door een nieuw formulier in te dienen vóór 30 juni van het voorgaande schooljaar.

Engagement bij een vrijstelling
Ik bevestig dat de leerling de lesuren die vrijkomen door de vrijstelling, op school zal gebruiken voor zijn eigen ethische
vorming en de ontwikkeling van zijn persoonlijke identiteit, voor zijn groei in menselijke waarden en voor de uitbouw
van een eigen levensovertuiging met respect en verdraagzaamheid voor anderen en met respect voor de rechten van de
mens en van het kind in het bijzonder.

Ik aanvaard dat de directie en de klassenraad toezicht hebben op de overeenstemming met de
internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in
het bijzonder. Ik ben ervan op de hoogte dat een toegestane vrijstelling niet tot gevolg mag
hebben dat de leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van
leerlingen die een levensbeschouwelijk vak gekozen hebben, en evenmin dat de leerling in
bepaalde leergebieden of vakken meer uren krijgt dan andere leerlingen.

Ondertekening
datum

dag

..

maand

..

jaar

…..

handtekening
voor- en achternaam …………………………………………………………

