INSCHRIJVINGSDOSSIER
SCHOOLJAAR 2020-2021
NAAM LEERLING:

Contact leerlingensecretariaat:

patrick.plasmans@sportschool-meulebeke.be

Sportschool Meulebeke vzw
 051 48 88 91 E-mail:
Ingelmunstersteenweg 1a, 8760 Meulebeke

sportschool@sportschool-meulebeke.be
school: BE26 7380 2413 4329
internaat@sportschool-meulebeke.be
internaat: BE03 7387 0342 1184

INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST SCHOOL & INTERNAAT
SCHOOLJAAR 2020-2021

Administratieve gegevens leerling:
Naam: ______________________________________ voornaam: ____________________________________________
Straat: _____________________________________________________
Postnummer: _________ gemeente: _________________________ geslacht: v / m

nr.: ___________ bus: ____________
nationaliteit: ___________________

Geboortedatum: ___ /___ /_____ geboorteplaats: _______________________ geboorteland: ______________________
Rijksregisternummer : ____________________________

GSM leerling(e): _______________________________

Contactgegevens ouders & gezinssamenstelling
Ouder1: vader / moeder / voogd / andere __________________________________________________________(*)
Naam ouder1: ___________________________ geboren : ____/____/____ burg.stand: _________________________
GSM ouder1: : _______________________________ e-mail ouder1:__________________________________________
Telefoon thuis ouder1: _______________________ Andere telefoon (indien bijzondere situatie): ____________________
Adres ouder1 (indien verschillend van leerling): ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ouder2: vader / moeder / voogd / andere __________________________________________________________ (*)
Naam ouder2: ___________________________ geboren : ____/____/____ burg.stand: _________________________
GSM ouder2: : _______________________________ e-mail ouder2:__________________________________________
Telefoon thuis ouder2: _______________________ Andere telefoon (indien bijzondere situatie): ____________________
Adres ouder2 (indien verschillend van leerling): ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Aantal kinderen ten laste: __________
Indien bijzondere gezinssituatie: - vader / moeder overleden (*)
- gescheiden : kind toegewezen aan vader / moeder / beide ouders / voogd (*)
- domicilie leerling = adres vader / adres moeder / adres voogd (*)
- brieven en rapport apart ontvangen ja / neen (*)
(* schrappen wat niet past)
Sportschool Meulebeke vzw
 051 48 88 91 E-mail:
Ingelmunstersteenweg 1a, 8760 Meulebeke

sportschool@sportschool-meulebeke.be
school: BE26 7380 2413 4329
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Gegevens schooljaar 2019-2020
Naam school: _____________________________________________________________________________________
Straat + nr: _____________________________________________ gemeente: ________________________________
Gevolgde richting in 2019-2020: _______________________________________________________________________
Attest schooljaar 2019-2020 (*): A
B + clausulering _________________________________________________________
C + behaald attest 2018-2019 ______________________________________________

Gegevens schooljaar 2020-2021 (enkel invullen bij inschrijving na 1 september 2020)
Naam school: _____________________________________________________________________________________
Straat + nr: _____________________________________________ gemeente: ________________________________
Gevolgde richting sinds 1 september 2020: _______________________________________________________________

Keuze schooljaar 2020-2021
ALGEMEEN SECUNDAIR (ASO)
(ASO Sportwetenschappen)


TECHNISCH SECUNDAIR (TSO)
(TSO LO & Sport)


 3e jaar
 4e jaar
 5e jaar
 6e jaar

(1ste leerjaar tweede graad)
(2de leerjaar tweede graad)
(1ste leerjaar derde graad)
(2de leerjaar derde graad)

SPORTOPTIE (uw keuze omcirkelen):
Dans / Fitness / Golf / Hockey / Judo / Paardrijden / Tennis / Voetbal / Volleybal / Wielrennen / Zwemmen
Indien leerling lid van een sportclub:

SPORT: ________________________________________________________
NAAM SPORTCLUB: _______________________________________________
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Inschrijvingsovereenkomst schooljaar 2020-2021
De inschrijver verklaart zich akkoord met de bijdrageregeling en de algemene voorwaarden die beide deel uitmaken van deze
inschrijvingsovereenkomst.
De inschrijver verklaart zich akkoord met het pedagogisch project en het school- en internaatreglement, terug te vinden op
de website van onze school: www.sportschool-meulebeke.be
De inschrijvingsovereenkomst wordt opgemaakt in twee exemplaren. Zowel de school als de leerling/ouders verklaren een
ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
Deze inschrijving wordt definitief na

afgifte van het attest/getuigschrift van het vorige schooljaar

afgifte van een recent doktersattest waaruit blijkt dat de leerling geschikt is om een sportopleiding te volgen

storting van €600,- (€325,- voorschot + €275,- waarborg) vóór 1/09/2020 op rekening BE03 7387 0342 1184 met
vermelding “inschrijving” + naam van de leerling
Datum: _________________________

Handtekening leerling : __________________________ Handtekening ouder(s) /voogd : ___________________________

Naam en handtekening afgevaardigde Sportschool Meulebeke:

_______________________________________________

_______________________________________________

De wet van 25 mei 2018 (AVG of GDPR) inzake informatieveiligheid en privacy is van toepassing op de verwerking van de
gegevens die u verstrekt. De verwerking gebeurt in en onder verantwoordelijkheid van de Inrichtende Macht van Sportschool
Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 1a 8760 Meulebeke (e-mail: sportschool@sportschool-meulebeke.be). Indien u wenst kennis
te nemen over de gegevens over uzelf of deze wenst te wijzigen, kunt u zich richten tot bovenvermeld adres.
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Bijdrageregeling Schooljaar 2020-2021
Voorschot en waarborg


Bij de inschrijving wordt een voorschot (€325,-) en een waarborg (€275,-) gevraagd.
Dit gebeurt door storting van €600,- vóór 1/09/2020 op rekening BE03 7387 0342 1184
met vermelding “inschrijving” + naam van de leerling.



Terugbetaling van deze €600,- gebeurt op het einde van het schooljaar of na
uitschrijving in de loop van het schooljaar. Eventueel zullen nog openstaande kosten
hiermee worden verrekend.

Internaat


Gespreide betaling over 10 maanden met domiciliëring
o

Betaaldag van domiciliëring op de 10e (of de eerstvolgende bankwerkdag) van de
daaropvolgende maand

o


Communicatie van de factuur via e-mail enkele dagen vooraf

Voorschot (€ 325,-) + waarborg (€ 275,-) bij inschrijving = €600,- in totaal (via
overschrijving)



Eindafrekening schooljaar (juni) : kosten derde trimester, waarborg, voorschot, enz…



Samenstelling internaatkosten:
o

Internaatgeld overeenkomstig onderstaande tabel
INTERNAATGELD SCHOOLJAAR 2020-2021

Kinderen ten laste v/h gezin

1 -2

3

4

>=5 ...

Maandelijks bedrag T1 (sept/okt/nov/dec)

€320,-

€315,-

€310,-

€305,-

Maandelijks bedrag T2 (jan/feb/maa)

€335,-

€330,-

€325,-

€320,-

Maandelijks bedrag T3 (apr/mei/jun)

€255,-

€250,-

€245,-

€240,-

€ 3.050,-

€3.000,-

€2.950,-

€2.900,-

TOTAAL op jaarbasis
o

Busverbinding tussen Gent Sint-Pieters en de school: engagement op jaarbasis;
kostprijs = €72,- per maand

o

Administratieve kosten: € 10,- per schooljaar

o

Forfaitaire bijdrage breuk eetzaal: € 2,- per trimester

o

Bijdrage ophalen papier/restafval/PMD/glas : € 6,- per trimester

o

Verplaatsingen en buitenschoolse activiteiten: aan kostprijs (bus en activiteit)

o

Schade: afhankelijk van de kosten verbonden aan de herstelling
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School


Gespreide betaling over 10 maanden met domiciliëring
o

Betaaldag van domiciliëring op de 10e (of de eerstvolgende bankwerkdag) van de
daaropvolgende maand

o


Communicatie van de factuur via e-mail enkele dagen vooraf

Boekenlijsten:
o

De boeken kunnen worden besteld via de webshop www.studieshop.be vanaf
1/07/2020.

o

Richtprijzen zijn: 3 tot 6ASO (€400,- à €500,-); 3 tot 6TSO (€350,- à €400,-)

o

Boeken kunnen ook 2de hands aangekocht, verkocht of gehuurd worden via
dezelfde site.





Sportstages:
o

Survival in Ardèche voor 3de en 4de jaar (2e week sept. 2020) : richtprijs €460,-

o

Stage sportoptie (3de week okt. 2020): richtprijs tussen €200,- tot €300,-

o

Skistage voor 5de en 6de jaar (1e week feb. 2021): richtprijs €800,-

Sportopties:

o
o

De prijzen zijn richtprijzen op basis van het vorige schooljaar.
Eventuele aanpassingen omwille van het aantal deelnemers zullen op voorhand
worden gecommuniceerd.

o

De prijzen zijn voor een volledig schooljaar.
In het geval van een korter schooljaar (door latere inschrijving of vervroegd
vertrek) zullen de prijzen worden aangepast pro rata van het aantal maanden
aanwezigheid.

Dans

gratis

Fitness

€680,- per schooljaar (incl. €380,- abonnement De Kaai)

Golf

Spreiding:


T1 (factuur september): €480,- (abonnement + 1/3 vervoer/begeleiding)



T2 (factuur januari): €100-



T3 (factuur april): €100,-

€900,- per schooljaar (+ €350,- indien geen lid van Waregem Golf)
Mogelijkheid tot 2u extra training wekelijks op woensdagnamiddag = €350,- per
schooljaar
Spreiding:

Hockey



T1 (factuur september): €350,-



T1 (factuur oktober): €350,- indien geen lid in Waregem + €350,- woensdagtraining



T2 (factuur januari): €300,-



T3 (factuur april): €250,-

€600,- per schooljaar (+ €350,- indien geen lid van Waregem Hockey)
Spreiding:


T1 (factuur september): €240,-



T1 (factuur oktober): €350,- indien geen lid van Waregem Hockey



T2 (factuur januari): €180,-



T3 (factuur april): €180,-
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Judo

€200,- per schooljaar

Paardrijden

€1.400,- per schooljaar

Eenmalig aangerekend met factuur september
Mogelijkheid tot 2u extra training op woensdagnamiddag = €350,- per schooljaar
Stalling en eventuele huur van een paard worden geregeld met de uitbater van manège
Vincent Maertens (Tielt)
Spreiding:

Tennis



Maandelijkse factuur (september t.e.m. juni): €140,-



T1 (factuur oktober): €350,- voor training op woensdagnamiddag

€600,- per schooljaar
Mogelijkheid tot 1u extra training op woensdagnamiddag = €350,- per schooljaar
Spreiding:


T1 (factuur september): €240,-



T1 (factuur oktober): €350,- voor training op woensdagnamiddag



T2 (factuur januari): €180,-



T3 (factuur april): €180,-

Voetbal

€240,- per schooljaar (incl. wekelijks wassen kledij)

Volleybal

€200,- per schooljaar

Wielrennen

€900,- per schooljaar (incl. 3u extra training op woensdagnamiddag)

Zwemmen

Eenmalig aangerekend met factuur september
Eenmalig aangerekend met factuur september
Spreiding:


T1 (factuur september): €360,-



T2 (factuur januari): €270,-



T3 (factuur april): €270,-

€200,- per schooljaar
Eenmalig aangerekend met factuur september
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Andere schoolkosten:
o

Eénmalige algemene kosten op jaarbasis: €104,50;
Eenmalig aangerekend met factuur november.
Samenstelling:

o

-

Forfaitaire bijdrage EHBO/apotheek: €5,-

-

Copyright (Reprobel): €4,-

-

Huur lockers kleedkamer & klassengebouw: €20,-

-

Bijdrage huur sportcentrum: €50,- per schooljaar

-

Administratieve kosten: € 10,- per schooljaar

-

Cursusblok & klemmapjes: €6,50

-

Schoolagenda: €4,-

-

Waarborg zwemkaart: €5,- (wordt teruggestort bij indienen zwemkaart)

Facultatieve kosten, aangerekend met de eerstvolgende schoolfactuur;
-

Medische zorgen (dokter/apotheek/tandarts): aan kostprijs

-

Drukwerk (klassenonkosten): €0,05 per blz

-

Drukwerk (individueel op vraag van leerling): €0,12 per blz ZW & €0,25 per blz
KLEUR



-

Schoolfotografie: aan kostprijs (facultatief)

-

Verlies sleutel locker kleedkamer: €28,-

-

Vervanging slot locker kleedkamer: € 45,-

-

Verlies sleutel locker klassengebouw: €10,-

-

Verplaatsingen en daguitstappen: aan kostprijs

-

Veroorzaakte schade: op basis van factuur herstelling

Aankoop uniforme kledij:
o

De uniforme kledij kan worden besteld via een specifieke webshop.
Voorbereidingen hiervoor zijn volop bezig.
Van zodra de webshop toegankelijk is, wordt u hierover geïnformeerd.

o

Pasmaten zijn op school aanwezig vanaf 28/06/2020.
De bestelling wordt op school geleverd.

o

De betaling van het uniform gebeurt op het ogenblik van bestelling rechtstreeks bij de
online leverancier.

o

Uniforme kledij is onder te verdelen in 3 categorieën:
-

Verplicht uniform voor dagelijks gebruik

-

Optioneel uniform

-

Uniform per sportoptie

o

Bestellingen vóór 15 juli zullen vóór 1 september worden geleverd.

o

Bestellingen na 15 juli zullen zo snel als mogelijk worden geleverd.
Leveringstermijn van het uniform wordt geschat op 3 weken na bestelling en betaling.
Afwijkingen hierop zullen worden gecommuniceerd.
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Algemene voorwaarden van de overeenkomst tot inschrijving
1.

Onderstaande voorwaarden beheersen de overeenkomst tot inschrijving als leerling op school en als
intern op het internaat van Sportschool Meulebeke.

2.

School- en internaatkosten worden afzonderlijk gefactureerd.
Een overzicht van deze kosten is terug te vinden in de bijdrageregeling die integraal deel uitmaakt
van deze overeenkomst.

3.

Indien bij een gewapend conflict, pandemie of andere gezondheidscrisis het internaat zijn normale
werking, eventueel in beperkte bezetting, kan blijven behouden dan blijft het internaatgeld zoals
bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst, onverkort verschuldigd.

4.

De facturatie gebeurt op maandelijkse basis met verplichte domiciliëring.
Hiervoor dienen 2 documenten (1 voor school en 1 voor internaat) te worden ingevuld en
ondertekend.
Soortgelijke documenten van vorig schooljaar blijven gelden.

5.

De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers of de meerderjarige intern zijn hoofdelijk
gehouden tot betaling van het school- en internaatgeld. Zij verbinden zich ertoe om de betalingen
stipt uit te voeren binnen de gestelde termijnen.
Omwille van de gezamenlijk verantwoordelijkheid van beide ouders voor de school- en
internaatkosten, ook bij eventuele scheiding, zal er per leerling slechts 1 factuur voor de school en
1 factuur voor het internaat worden opgemaakt.
Een eventuele verdeling van deze kosten tussen de ouders, zullen de ouders onderling moeten
regelen.

6.

Alle betalingen van de internaatfacturen gebeuren op het rekeningnr. IBAN: BE03 7387 0342 1184
(BIC KREDBEBB) op naam van v.z.w. Sportschool Meulebeke., Ingelmunstersteenweg 1a – 8760
Meulebeke, met gebruik van het referentienummer vermeld op de factuur.
Alle betalingen van de schoolfacturen gebeuren op het rekeningnr. IBAN: BE26 7380 2413 4329
(BIC KREDBEBB) op naam van v.z.w. Sportschool Meulebeke., Ingelmunstersteenweg 1a – 8760
Meulebeke, met gebruik van het referentienummer vermeld op de factuur.

7.

Een inschrijving gebeurt voor een volledig schooljaar.
Bij uitschrijving in de loop van het schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de intern, zijn
ouders of wettelijke vertegenwoordigers, wordt internaatgeld aangerekend op basis van het aantal
dagen dat de intern tijdens de maand van uitschrijving op het internaat verbleven heeft.
Bovendien wordt bij uitschrijving tijdens het schooljaar een verbrekingsvergoeding aangerekend
van €250,-.

8.

Er kan door de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers of de intern geen internaatgeld
teruggevorderd worden omwille van afwezigheden ten gevolge van ziekte, tuchtmaatregel
(tijdelijke schorsing) of familiale omstandigheden.

9.

Onze facturen zijn contant betaalbaar en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen.
Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 10% per jaar en een forfaitaire
schadevergoeding van €40,-. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
Bij niet-naleving van de verplichtingen door de school, is dezelfde schadevergoeding t.o.v. de
ouders/wettelijke vertegenwoordigers/intern verschuldigd.

10. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.
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Vult u a.u.b. alle met * gemarkeerde velden in.

Naam leerling * – in te vullen door de rekeninghouder (max. 35 karakters)

SCHOOL....................................................................................................................................................................................................
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan (A) Sportschool Meulebeke een opdracht te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van
Sportschool Meulebeke.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen
de 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.
Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.

rekeninghouder(s)
uw naam* (max.70 karakters)
......................................................................................................................................................................................................................
straat en huisnummer*
........................................................................................................................................................................................................................
postcode*

plaats*

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

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

land*
............................................................................................................
uw rekening*
IBAN
BIC

schuldeiser
naam schuldeiser (max. 70 karakters):
schuldeisersidentificatie* (max. 35 karakters):
straat en huisnummer:
postcode, plaats:
land

Sportschool Meulebeke
BE19SCH0410981773
Ingelmunstersteenweg 1A
8760 Meulebeke
België

type betaling*

X terugkerende invordering

eenmalige invordering

Identificatienummer van het onderliggende contract/omschrijving van het contract (NIET INVULLEN)
......................................................................................................................................................................................................................

plaats*
.................................................................

datum van ondertekening*
_ _ - _ _ - _ _ _ _

handtekening(en)*

Vult u a.u.b. alle met * gemarkeerde velden in.

Naam leerling * – in te vullen door de rekeninghouder (max. 35 karakters)

INTERNAAT
......................................................................................................................................................................................................
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan (A) Sportschool Meulebeke een opdracht te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren
overeenkomstig de opdracht van Sportschool Meulebeke.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot
terugbetaling moet binnen de 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.
Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.

rekeninghouder(s)
uw naam* (max.70 karakters)

......................................................................................................................................................................................................
straat en huisnummer*
......................................................................................................................................................................................................
postcode*

plaats*

..............................................
..............................................
land*
............................................................................................................
uw rekening*
IBAN
BIC

schuldeiser
naam schuldeiser (max. 70 karakters):
schuldeisersidentificatie* (max. 35 karakters):
straat en huisnummer:
postcode, plaats:
land

Sportschool Meulebeke
BE19INT0410981773
Ingelmunstersteenweg 1A
8760 Meulebeke
België

type betaling*

X terugkerende invordering

eenmalige invordering

Identificatienummer van het onderliggende contract/omschrijving van het contract (NIET INVULLEN)

plaats*
.................................................................

datum van ondertekening*
_ _ - _ _ - _ _ _ _

handtekening(en)*

ATTEST GEBRUIK MEDICATIE
Naam en voornaam van de leerling : _______________________________________________
Klas : _____________________

Tijdens de school- en internaaturen mag deze leerling volgende medicatie innemen:
Benaming geneesmiddel 1: ____________________________________________________
Wijze van toedienen : ________________________________________________________
Op welk(e) tijdstip(pen): ______________________________________________________
Dosering: _________________________________________________________________
Benaming geneesmiddel 2: ____________________________________________________
Wijze van toedienen: _________________________________________________________
Op welk(e) tijdstip(pen): ______________________________________________________
Dosering: _________________________________________________________________
Benaming geneesmiddel 3: ____________________________________________________
Wijze van toedienen: _________________________________________________________
Op welk(e) tijdstip(pen): ______________________________________________________
Dosering: _________________________________________________________________

De medicatie moet steeds in de originele verpakking – met bijsluiter – worden meegebracht. Op de
verpakking staat een etiket met daarop de naam van de leerling en de naam, het adres en de
telefoonnummer van de voorschrijvende arts.
De school, het internaat en de respectievelijke personeelsleden kunnen niet verantwoordelijk
gesteld worden voor (neven)effecten die bij de jongere optreden ten gevolge van het toedienen van
de betrokken geneesmiddelen.
Datum: _______________________

Datum: __________________________________

Stempel en handtekening voorschrijver

Naam en handtekening ouder(s)

__________________________________________________________________________

BUSVERVOER VAN EN NAAR GENT
Inschrijvingsformulier 2020-2021

Ondergetekende, __________________________________ (naam + voornaam)
Ouder / voogd van _________________________________ (naam + voornaam)
maken hierbij te kennen dat hun zoon /hun dochter gebruik wenst te maken van de
busverbinding tussen Gent en Meulebeke.


van Gent naar Meulebeke (begin week, vertrek voorzien ca. 8u00)



van Meulebeke naar Gent (einde week, vertrek voorzien ca. 16u40)

Hij/zij verbindt zich ertoe het gehele schooljaar van deze busverbinding gebruik
te maken.
De kostprijs per maand is €72,- en zal op de maandelijkse internaatfactuur worden
aangerekend.

Meulebeke, __ / __ / ____

Handtekening ouder

Handtekening leerling

____________________________

___________________________

ENQUETE - Nieuwe inschrijvingen
1. Hoe bent u voor het eerst in contact gekomen met Sportschool Meulebeke?
(slechts 1 mogelijkheid aankruisen)










familie
vrienden
publiciteit in pers
folder
website Sportschool Meulebeke
social media (Facebook – Instagram - …)
flyer/ affiche
andere : ____________________________________

2. Waarom kiets u voor Sportschool Meulebeke?
(max. 2 keuzes aanduiden)











broer of zus op Sportschool Meulebeke
een van de ouders liep hier school
het sportaanbod
mogelijkheid tot het volgen van een (sport)optie
het opvoedingsproject
het internaat
de reputatie van de school
de kwaliteit van het onderwijsaanbod
andere : _____________________________________

Vragenlijst over de
achtergrond van uw kind

AGODI-01-070718

Ministerie van Onderwijs en Vorming
naam school:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
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. Gelet op de Europese wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25/05/2018, 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
www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging

Gezondheidsfiche
vertrouwelijk

Naam en voornaam van de leerling: ______________________________________
Schooljaar 2020-2021

Jaar/richting: ________________________________

Beste ouders, (nieuwe) leerling
De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art. 9, lid 1
AVG), tenzij u de school hiervoor schriftelijk toestemming geeft (art. 9, lid 2 AVG). U kan, indien u dat
wenst, deze toestemming op elk moment intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien en
zonodig te laten aanpassen.
De school zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling

adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties;

uw zoon/dochter te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele ontwikkeling.
Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon/dochter betrokken zijn kunnen deze
gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze informatie
te eerbiedigen.
U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon of dochter mee te delen. De school kan
echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn.
De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw zoon/dochter op te volgen.

1.

Van welke gegevens over de gezondheid van uw kind wenst u de school op de hoogte te
brengen?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Wordt uw kind hiervoor behandeld?

□ Ja

□ Neen

3. Wenst u in dat geval de naam, adres en telefoonnummer op te geven van de behandelende
(huis)arts, dit om eventueel contact te kunnen nemen.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Gezondheidsfiche
vertrouwelijk

4. Neemt uw kind hiervoor medicatie in?

□ Ja

□ Neen

5. Wat verwacht u van de school op dit vlak? Wat moeten we weten of doen (o.a. over het
gebruik van medicatie)? Wat mogen we zeker niet doen? De school zal, indien nodig, met u
overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Bent u van oordeel dat de gezondheidstoestand het volgen van bepaalde lessen beïnvloedt?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ook hier zal de school, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.
7. Mag (de arts van) het CLB verslagen die hierover bestaan, opvragen of hierover met de
school overleggen?

□ Ja

□ Neen

Naam en adres van het CLB van de school
______________________________________________________________________

Ondergetekende

□ vader

□ moeder □ andere ______________________

□ Stemt in met de verwerking van deze gegevens betreffende de gezondheid van haar/zijn
zoon/ dochter in het kader van de vermelde doelen.

□ Wensen geen gegevens betreffende de gezondheid van hun zoon/ dochter mee te delen.
Datum: __________________________________________
Naam leerling:___________________________Handtekening: ___________________
Naam ouder:____________________________Handtekening: ___________________

TOESTEMMINGSFORMULIER
Naam + voornaam van de leerling: ________________________________________
Schooljaar: ________________________________________________________
Jaar/richting: ______________________________________________________
Gelet op de AVG* (of GDPR) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, vragen wij uw uitdrukkelijke
toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.
Vink hieronder duidelijk uw keuze aan met betrekking tot een aantal specifieke gegevensverwerkingen.
Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen.
Indien de leerling nog geen 18 jaar is, moet een ouder of voogd toestemming geven voor de
gegevensverwerking.

Mogen er foto’s/video-opnames genomen worden van activiteiten,
excursies, enz. waarop u geïdentificeerd kan worden en indien ja,
waar mogen deze gepubliceerd worden?
-

-

Smartschool waarop enkel personeel, ouders en leerlingen zich kunnen
aanmelden.
Het publieke gedeelte van de schoolwebsite www.sportschoolmeulebeke.be.
De sociale media van de school, nl. de Facebookpagina en de Instagram
pagina.
PR-materiaal zoals infobrochures, flyers, …

Mogen we uw contactgegevens doorsturen naar hoge scholen en
universiteiten die reclame willen maken voor richtingen na het
secundair onderwijs?
Mogen we uw contactgegevens doorsturen naar de oudleerlingenbond van de school zodat zij u op de hoogte kunnen
houden van hun activiteiten?

JA

NEEN

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de
vermelde doelen.
Datum: __ / __ / 20__
Naam ouder (geldig tot 18 jaar): _________________________________________
Handtekening ouder (geldig tot 18 jaar): ___________________________________

Handtekening

leerling

(geldig

vanaf

18

jaar):

_______________________________

(*) AVG = Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht sinds 25 mei 2018

Betreft: 1u Leren Leren in 3ASO schooljaar 2020-2021

Op de schoolraad werd het inrichten van een 33ste lesuur in 3ASO voor een vak
Leren Leren goedgekeurd.
De les Leren Leren zal worden georganiseerd buiten de uren van het normale
lessenrooster.


Ondergetekende gaat akkoord dat zijn/haar zoon/dochter
(naam leerling) ____________________________________________
het vak Leren Leren volgt als extra onderdeel van het lessenpakket.



Ondergetekende gaat NIET akkoord dat zijn/haar zoon/dochter
(naam leerling) ____________________________________________
het vak Leren Leren volgt als extra onderdeel van het lessenpakket.
De reden hiervoor is _______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Datum _________________________

Naam ouder/voogd _____________________________________________

Handtekening _________________________________________________

Sportschool Meulebeke vzw
 051 48 88 91 E-mail:
Ingelmunstersteenweg 1a, 8760 Meulebeke

sportschool@sportschool-meulebeke.be
school: BE26 7380 2413 4329
internaat@sportschool-meulebeke.be
internaat: BE03 7387 0342 1184

