Aanmeldformulier voor inschrijving 2018-2019
De Nederlandse School in Stockholm

Naam kind

Geb. datum
(dd/mm/jjjj)

Nationaliteit

Naam dagschool
‘18-‘19

Nationaliteit dagschool:
Zweeds/Nederlands/
Internationaal/anders
(‘17-‘18)

Groep
dagschool
(‘17-‘18)

Naam vader:

…………………………………….........

Mobiel nummer: .......................…….……...

Naam moeder:

…………………………………….........

Mobiel nummer: ......................................

Adres:

……………………………........................................................................................

Postcode en woonplaats: ……………………………........................................................................................
E-mailadres(sen):

……………………………........................................................................................

Welke taal wordt thuis gesproken? ……………………………………………………………………………………....……………
Indien anders dan Nederlands: Spreekt uw kind Nederlands met een van beide ouders?......................
Wat is voor u het doel van de Nederlandse School:
□ In contact komen met Nederlandse en Vlaamse kinderen.
□ Mee kunnen doen aan cultuurdagen.
□ Hetzelfde taalniveau behouden als kinderen in Nederland/Vlaanderen bij eventuele terugkeer.
□ Behalen van het certificaat Nederlands als vreemde taal (CNaVT).
□ Anders, namelijk: ........................................................................................................................
U wilt wel / niet vanuit uw ervaring en expertise iets betekenen voor het schoolbestuur.
U staat wel / niet open benaderd te worden mee te helpen met de organisatie van bijvoorbeeld
cultuurdagen.
Heeft uw kind een ernstige of heftige allergie? Zo ja: …………………………….................................……….....
Betaalt u het schoolgeld zelf of kan de factuur naar uw werkgever gestuurd worden? ………….............
Factuuradres indien anders dan thuisadres (graag organisatie, contactpersoon en volledig postadres
vermelden):
…………………………………......................……………………………………………….......................................................

Aanmeldformulier voor inschrijving 2018-2019
De Nederlandse School in Stockholm
Het ingevulde formulier, samen met het toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal én een
kopie van het paspoort van uw kind(eren) retourneert u, bij voorkeur digitaal, per email naar
secretariaat@nlschoolstockholm.se of via ons postadres:
Nederlandse School in Stockholm, per adres British International School Stockholm, Östra
Valhallavägen 17, 182 68 Djursholm te Zweden.
De Nederlandse School in Stockholm heeft via het NOB een collectieve basis WA verzekering. De Nederlandse
School in Stockholm aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen ontstaan
tijdens de aanwezigheid van en het gebruik door leerkrachten en leerlingen van de diverse leslocaties tijdens
de lestijden. Wij adviseren de ouders van onze leerlingen indien nodig om zelf een ongevallenverzekering af te
sluiten. Opzeggingen voor komend schooljaar voor 1 mei. Bij voortijdig opzeggen tijdens het lopende
schooljaar is er in beginsel geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Inschrijfkosten eenmalig 1000 SEK.

Ondertekening ouder:

Plaats en datum:

Naam: ..................................................................

................................................................

Handtekening: .....................................................

Aanmeldformulier voor inschrijving 2018-2019
De Nederlandse School in Stockholm
Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en soms video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit
beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht
om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt,
dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s
van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen
dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop
dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
Wij vragen u aan te geven waarvoor de Nederlandse School beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken.
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagejuf op te
nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een
ander doel willen gebruiken dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming
geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorgers van,
…………………………………………………………………………….........................................................................……………<naam leerling(en)>
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door de Nederlandse School gebruikt mogen worden*:
Beeldmateriaal mag door de
Nederlandse School gebruikt
worden:
 in de schoolgids en/of
schoolbrochure
 op de openbare website van de
school
 op de besloten Facebookpagina
van de school
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts van de
school (Twitter, Facebook)

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen:

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de
school en de onderwijsmogelijkheden.
Daarnaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de
school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten
zoals cultuurdagen, etc.
Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals
cultuurdagen, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om
school.
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals cultuurdagen) en ontwikkelingen
op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op
school.

Ik geef tevens toestemming voor het delen van adres- en contactgegevens
□ met de ouders/verzorgers van de groep van mijn kind(eren)
□ met de ouders/verzorgers van andere groepen die op dezelfde dag les hebben (ter vereenvoudiging van eventueel carpoolen)

Ondertekening ouder:

Plaats en datum:

Naam: ..........................................................................

..................................................................……

Handtekening: .............................................................

