
Inschrijvingsformulier 

Instapdatum:  ______________ Leerjaar: ______________ Vestiging:  ______________ 
d 
Gouv Verwilghenlaan (kleuters en 1ste 2de 3de /Oude Baan 4de 5de 6de / Italiaans Centrum ( kleuters) 

Leerling  M/V 
Naam: ______________ Voornaam: _____________ 
Adres: _____________________________________________________ 

O verblijfplaats leerling O schoolrekening O correspondentie 

Rijksregisternr.*: ________________________________ 
Geboortedatum: ______________ Geboorteplaats: _______________ 
Nationaliteit: ______________ Thuistaal: _______________ 
Naam broer(s)/zus(sen) op school: _______________ _______________ 

_______________ _______________ 
Noodtelefoon: Van:___________ _______________  
 Van: ___________ _______________  
Heeft de moeder het diploma/getuigschrift secundair onderwijs of gelijkgeschakeld attest:   
O Ja         O Nee 
Heeft men voor het kind studietoelage ontvangen in het huidige of het vorige schooljaar?   
O Ja         O Nee 
*niet verplicht 

 

Leefsituatie leerling 
O tweeoudergezin O eenoudergezin O nieuw-samengesteld gezin 
O pleeggezin O ____________   
Echtscheiding: O gezagsco-ouderschap  

O andere: ________________________________________ 
Verblijfs- en omgangsregeling:  ________________________________________ 
 

 

Ouder 1 Gezinshoofd ja/nee M/V 
Naam: ______________ Voornaam: _______________ 
Adres: ___________________________________________________ 

O verblijfplaats leerling O schoolrekening O correspondentie 

Taal: _______________ Telefoon: _______________ 
GSM*: _______________ Telefoon werk*: _______________ 

Emailadres: 
* niet verplicht 

__________________________________ 
 

 

Ouder 2 Gezinshoofd ja/nee M/V 
Naam: ______________ Voornaam: _______________ 
Adres: ___________________________________________________ 

O verblijfplaats leerling O schoolrekening O correspondentie 

Taal: _______________ Telefoon: _______________ 
GSM*: _______________ Telefoon werk*: _______________ 

Emailadres: 
* niet verplicht 

__________________________________ 
 

 



 

Vorige school 
School: ______________________________________________________________________ 
Adres:  ______________________________________________________________________ 
 

 

Ingediende documenten 
O Verslag buitengewoon onderwijs 
O Gemotiveerd verslag voor ondersteuning 
O Dossier, rapporten met toestemming van de ouders ja/nee 
 

 

Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project, het 
schoolreglement en engagementsverklaring. 
Naam ouder(s)1: ______________ ______________  
 
Handtekening: 

 
______________ 
 

______________  

Datum: ______________  
Uur: ______________ 
 

1Ondergetekende verklaart zich akkoord en dit houdt in dat dit met toestemming is van de tweede ouder. 
 

 

De hier gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven.  

De school verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsystemen. De 

toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid. 

De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen 

schooljaar), behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het 

informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden op www.detriangel.be  of kan op eenvoudige 

vraag geraadpleegd worden. 

 

Status inschrijving 
O Gerealiseerd 

O Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde 
O Niet-gerealiseerd 
O Uitgesteld 
 

 

 

  

http://www.detriangel.be/


  
Vragenlijst over de achtergrond 
van uw kind 
 

AGODI-01-070718 

Ministerie van Onderwijs en Vorming 
 

naam school 

straat en nummer 

postnummer en gemeente 

Basisschool De Triangel 

Gouv. Verwilghenlaan 37 

3630 Maasmechelen 

Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en gezin waarin zij leven. Omdat wij de leerlingen van 
het Vlaamse onderwijs beter willen leren kennen, zouden wij u graag een aantal vragen stellen. 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 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 de vrienden meestal : 

 

 

 

Nederlands 

Frans 

een andere taal 

 ik weet het niet 

1/2 



 
  

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, 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. 



Gezondheidsfiche 

Gezondheidsfiche - vertrouwelijk 

 
Naam en voornaam van de leerling: _________________________________________________ 
 
Schooljaar: _____________________       Klas: _______________________________________ 
 

 

 
Beste ouders 
 
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 verbeteren. 
 
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,  om eventueel contact te kunnen nemen. 
 

Huisarts:    __________________________________________________ 

4. Neemt uw kind hiervoor medicatie in?    □ Ja  □ Neen 

 
5. Wat dienen we als school te weten en te doen? (o.a. over het gebruik van medicatie) Wat mag 

de school zeker niet doen? (De school zal, indien nodig, met u overleggen wat haalbaar is en 
wat niet.) 

 

_______________________________________________________________ 
6. Bent u van oordeel dat de gezondheidstoestand van invloed is op het volgen van bepaalde 

lessen?  
 

_______________________________________________________________
(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 overleggen?  

 □ Ja  □ Neen 

 
Naam en adres van het CLB van de school 

_______________________________________________________________ 

 

8. Mag uw kind jodiumpillen innemen bij een kernramp? 

□ Ja                           □ Neen  

Indien nee, waar moet de school rekening mee houden? 

_____________________________________________________________ 
 
 

 

Ondergetekende  □ ouder 1  □ ouder 2  □ andere_______ 

 

□ Stemt in met de verwerking van deze gegevens betreffende de gezondheid van haar/zijn 

 zoon/ dochter in het kader van de vermelde doelen. 

□ Wenst geen gegevens betreffende de gezondheid van hun zoon/ dochter mee te delen. 

 
Datum 
 
____________________ 
 

Naam ouder  
 
____________________ 
 
 

Handtekening 
 
____________________ 
 
 
 

 

 

 



Algemeen toestemmingsformulier 

Naam en voornaam van de leerling: ____________________________________________________ 

Schooljaar: ________________ 

Klas:   ________________ 
 

Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke 
toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen. Gelieve 
hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke gegevensverwerkingen. 
Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen.  

 JA NEEN 
Mag er beeldmateriaal genomen worden van activiteiten, excursies, enz. 
van de school waarop uw kind geïdentificeerd kan worden en indien ja, 
waar mogen deze gepubliceerd worden? 

O O 

- In het schoolgebouw. 
bijv.: foto’s op de klasdeuren van een activiteit,… 

O O 

- Op de website van onze school: www.detriangel.be O O 

- Gimme op www.gimme.eu  O O 

- Op de facebookpagina van de school. O O 

- Op de facebookpagina van verenigingen waar de school activiteiten 
mee organiseert. Vb Heemkundigekring 

O O 

- Op het youtube-kanaal van de school. Het beeldmateriaal wordt 
nadien op de website van onze school geplaatst: www.detriangel.be  

O O 

Mag er een individuele foto genomen worden? O O 

Mag er een klasfoto genomen worden? O O 

Mag er beeldmateriaal genomen worden van activiteiten van Interscholen 
waarop uw kind geïdentificeerd kan worden en indien ja, waar mogen 
deze gepubliceerd worden? 

O O 

- Op de website van Interscholen: https://www.interscholen.be  O O 

- Op het youtube-kanaal van Interscholen. Het beeldmateriaal wordt 
nadien op de website van Interscholen geplaatst: 
https://www.interscholen.be  

O O 

- Op de facebookpagina van Interscholen. O O 
 

 

Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen.  

Datum: ____ / ____ / 20____ 

Naam ouder / leerling:  _________________________________________________________ 

Handtekening:   _________________________________________________________ 

  

http://www.detriangel.be/
http://www.gimme.eu/
http://www.detriangel.be/
https://www.interscholen.be/
https://www.interscholen.be/


Engagementsverklaring 

 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. 

Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel 

de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse 

afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.   

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.  

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de 

werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de 

klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.  

We willen u, op geregelde tijden, informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via 

toetsing en rapportering. Bij echte problemen worden de ouders mee uitgenodigd op het MDO.  

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u 

weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek 

aanvragen op een ander moment.  

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, kan u, op elk moment, zelf een 

gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u via de zorgcoördinator.  

Wij verwachten dat u zich als ouder, samen met ons, engageert om nauw samen te werken rond de 

opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de 

geplande oudercontactmomenten aanwezig kan zijn.  

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.  

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw 

kind.  

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in ‘Deel 2 : 

infobundel onderwijsregelgeving’. 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan 

het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Zorg dat uw kind een tiental 

minuten voor het belsignaal aanwezig is. Pas aankomen tijdens het belsignaal is dus duidelijk te laat 

op school. Laatkomers storen de lessen en de activiteiten. Wij verwachten dat u ons voor 08.30 uur 

verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding 

bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Wij zullen op de 

volgende wijze samenwerken met u en met het CLB: via MDO.  

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.  

 

 



Individuele leerlingenbegeleiding.  

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt, ondermeer, in dat we gericht de evolutie van uw kind 

volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op 

bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant 

nood aan individuele zorg. We zullen, in overleg met u, als ouder vastleggen hoe de individuele 

begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school 

kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot 

overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.  

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. 

Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons 

toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. 

 Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen 

(taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en 

dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in hun vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het 

Nederlands en dat ze adviezen in verband met taalgebruik opvolgen.  

Dit kan door bijvoorbeeld uw kind naar een sportclub, beweging, speelplein, hobbyclub, … te sturen. 

 

Naam en voornaam  Handtekening 

_______________  ________________ 

 

 

 

 

 

  



Leerlingenfiche 

 

Gegevens school of vestigingsplaats 
 
Basisschool De Triangel 
Gouv. Verwilghenlaan 37 
3630 Maasmechelen 
 
Inschrijving voor het schooljaar 
 
2022-2023 
 
Inschrijving voor het geboortejaar 
 
 
 
Inschrijving voor het leerjaar 
 
 
 
Datum en uur van inschrijving 
 
Datum: 
Uur: 
 
 

 

Gegevens leerling 
 
Naam en voornaam: 
 
Geboortedatum: 
 
Anderstalige nieuwkomer ja/nee 
Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs 
(type 8 uitgezonderd) ja/nee 
 
 
Voorrangskenmerken leerling 
 
Broer-zus ja/nee 
Kind personeel ja/nee 
Indicator ja/nee 
 
 

- Is de leerling geplaatst? 
Indien ja: de ouder toont dit aan 

- Behoort het gezin tot de trekkende 
bevolking? 

Indien ja: de ouder toont dit aan 
- Kreeg het gezin vorig schooljaar een 

school- of studietoelage? 
Indien ja: de ouder toont dit aan 

- Heeft de moeder geen diploma 
secundair onderwijs? 

Indien ja: de ouder toont dit aan met een 
verklaring op eer 
 
 

 

Status inschrijving 

o Gerealiseerd 

o Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde 

o Niet-gerealiseerd 

 

 

Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. 

 

Handtekening ouder 

__________________________ 


