Formulier privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal
vanaf 1 september 2020
Beste ouder(s)
Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen
maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze
schoolwebsite, ons digitaal communicatieplatform Gimme en onze sociale media en we illustreren er
onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming. Waarvoor
dank.
Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen,
dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet.
Met vriendelijke groeten
Ann Olieslagers, directeur

Toestemming om beeldmateriaal te maken
Ik geef hierbij toestemming aan GO! BS Parkschool Ieperman, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk om
tijdens het schooljaar 2019-2020 vanaf 2 september 2019 beelden/foto’s te maken van:
naam van de leerling(e),
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum

klas:

………………….

Handtekening ouder

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren
Ik geef hierbij toestemming aan GO! BS Parkschool Ieperman, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk om
tijdens het schooljaar 2019-2020 vanaf 2 september 2019 beelden/foto’s te publiceren op de
website, digitale communicatieplatform Gimme, onze sociale media, folders, brochures, affiches van:
naam van de leerling(e),
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum

klas:

………………….

Handtekening ouder

Parkschool Ieperman
Kerkelei 43 | 2610 Wilrijk
T. 03 827 11 18
bs.wilrijk@g-o.be
www.parkschoolieperman.be

Afzonderlijk document: ziekte, ongeval en medicatie
vanaf 1 september 2020
Beste ouder(s)
De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om toe te zien op de inname
van medicatie op school. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt:
•

vermijd zoveel mogelijk dat uw kind medicatie op school moet nemen;

•

is dit toch absoluut nodig, laat dan onderstaand attest door de behandelende arts invullen;

•

het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor
bijwerkingen die de leerling kan ondervinden na het correct innemen van medicatie op
school.
Met vriendelijke groet,
de directeur

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school
van GO! BS Parkschool Ieperman, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk
Naam van de leerling:

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

Naam van de medicatie:

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

Dosis:

…………………………………………………………………………………………………

Wijze van inname:

…………………………………………………………………………………………………

Tijdstip van inname:

…………………………………………………………………………………………………

Periode van inname :

van ...................................... tot …………..………..……….…… (datum )

Bewaringswijze van het geneesmiddel: …………………………………………………………………………………….
Tijdstip van inname medicatie op school:……………………………………….…………………………………….……
Stempel en handtekening arts

Handtekening ouder(s)

Parkschool Ieperman
Kerkelei 43 | 2610 Wilrijk
T. 03 827 11 18
bs.wilrijk@g-o.be
www.parkschoolieperman.be

Pedagogisch project en schoolreglement
vanaf 1 september 2020
U heeft bij de inschrijving of vorig schooljaar nog een recent schoolreglement ontvangen. Deze tekst
werd aangepast aan de laatste nieuwe regelgeving. De tekst van het pedagogisch project is niet
veranderd. Het aangepaste schoolreglement vindt u eveneens op www.parkschoolieperman.be.
Het schoolreglement kan u downloaden of op vraag gedrukt verkrijgen.
Gelieve onderstaande strook ingevuld en ondertekend af te geven bij de instap van uw zoon of
dochter.
Alvast bedankt!
Ann Olieslagers
Directeur

Ondergetekenden :
naam ouder 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
naam ouder 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
en: naam van de leerling(en),

(1 formulier per gezin is voldoende)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

klas:

………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

klas:

………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

klas:

………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

klas:

………………….

van GO! BS Parkschool Ieperman, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk
bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 en het pedagogisch project in
papieren versie of via elektronische drager ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.
Te …………………………………………………………………………………………… Op (datum) ………………………………………………………………………………………
Ik wens een / geen* nieuw gedrukt exemplaar te ontvangen. (* schrappen wat niet past)
Handtekeningen,
ouder 1

ouder 2

Parkschool Ieperman
Kerkelei 43 | 2610 Wilrijk
T. 03 827 11 18
bs.wilrijk@g-o.be
www.parkschoolieperman.be

