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1. Gegevens van uw kind  
 

Op de Bethelschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is 

vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, 

noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat 

nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die 

daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de 

doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. Denk aan: 

- Het kunnen geven van goed onderwijs aan uw kind (cijfers en vorderingen) 

- De optimale begeleiding van uw kind, zoals medische gegevens (dyslexie of ADHD) 

- Uw kind laten te kunnen laten werken met digitale software op school 

- Het gemeenschapsgevoel op school, bijvoorbeeld leuke of interessante weetjes over 

uw kind vermelden via media vanuit de school 

- Heel praktische zaken, zoals het kunnen berekenen, vastleggen of innen van uw 

ouderbijdrage 

- Verantwoording van schoolprestaties naar alle belanghebbenden 

- De school heeft gegevens nodig om te kunnen voldoen aan verplichtingen richting 

het Rijk  

Persoonsgegevens van uw kind die niet bijdragen om doelen te bereiken verzamelen of 

gebruiken we niet. We houden ons bij de verwerking van gegevens aan de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

De school heeft een externe en onafhankelijke Functionaris voor Gegevensbescherming 

aangewezen die o.a.: 

- Toezicht houdt op de verwerkingen van persoonsgegevens 

- Toezicht houdt op wijzigingen in bestaande verwerkingen  met persoonsgegevens 

- Advies geeft en aanbevelingen doet over privacy en de AVG 

- Overleg heeft met de directeur/het bestuur van de school 

- Het verwerkingsregister organiseert, inricht en onderhoudt 

- Klachten afhandelt inzake privacy 

De Medezeggenschapsraad, waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn, heeft ingestemd met 

ons privacybeleid, waar dit document een leesbare samenvatting van is.  

 

2. Het inschrijfformulier 
 

De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders 

die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding 

en/of inschrijving komt, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders 

worden gevraagd om informatie te verstrekken. Als u uw kind aanmeldt op de Bethelschool, 

vult u samen met de directeur een inschrijfformulier in (zie bijlage 1). Daarbij wordt 

gevraagd naar: 

- personalia van uw kind,  

- gegevens over de ouders of verzorgers,  
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- gegevens over de gezinssamenstelling,  

- eventuele gegevens van de vorige school (als uw kind van een andere school 

afkomstig is, wordt altijd telefonisch contact opgenomen met de school van herkomst 

voorafgaand aan de definitieve inschrijving) 

- gegevens over huisarts, verzekering, medicijngebruik, behandeling van of onderzoek 

naar uw kind 

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het plaatsen van 

foto’s van uw kind op de website van de school of niet (hierover meer in hoofdstuk 8). 

Ook verklaart u, door ondertekening van het formulier de christelijke grondslag van de 

school te onderschrijven of te respecteren. 

 

3. Ouderverklaring 
 

Naast het inschrijfformulier heeft de school een verklaring nodig waarop ouders hun 

opleidingsniveau aangeven. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: het 

aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het 

‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen.   

 

Aanvullende vragenlijst 

Als uw kind bijna 4 wordt, vragen we u een aanvullende vragenlijst in te vullen (zie bijlage 

2). Het zijn vragen over: 

- De gezinssituatie 

- De vroege ontwikkeling van uw kind 

- De gezondheid van uw kind 

- Uw eigen globale indruk van uw kind 

- De sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind tot nu toe 

U bent niet verplicht al deze gegevens te delen met de school. Maar het helpt de 

leerkrachten wel om uw kind optimaal te begeleiden. De leerkrachten bij wie uw kind in de 

klas komt, komen op huisbezoek. We vinden het belangrijk dat school en ouders zoveel 

mogelijk op 1 lijn zitten.  

 

4. Leerlingvolgsysteem ParnasSys 
 

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in een 

digitaal Leerlingvolgsysteem, genaamd ParnasSys, het systeem voor de leerlingadministratie 

van onze school. In ParnasSys wordt door de jaren heen dat u kind hier op school zit een 

leerlingdossier aangelegd van uw kind. In dit dossier verzamelen we: 

- Toetsuitslagen 

- Gegevens over absentie en verzuim 

- Gegevens over de sociaal emotionele ontwikkeling  
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- Hulpplannen m.b.t. uw kind 

- Gespreksverslagen (gesprekken met ouders, met het kind, huisbezoek etc.) 

- Observaties door de leerkracht 

- Registratie van opvallend gedrag of incidenten 

- Uitslagen van een test of onderzoek 

Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de AVG 

(privacywet) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden 

beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de 

gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.  

Met het personeel zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over het voorkomen van 

datalekken. Leerkrachten moeten inloggen met een eigen wachtwoord om in ParnasSys te 

komen, en uitloggen zodra zij hun beeldscherm verlaten. Er worden geen gegevens uit 

ParnasSys gedeeld met derden zonder dat daar eerst uitdrukkelijk toestemming aan ouders 

voor is gekregen.  

U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover 

die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van 

ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.  Middels de 

ouderportal heeft u direct toegang tot de belangrijkste delen van het dossier van uw kind. 

Op afspraak is het gehele dossier in te zien.  

Met ParnasSys is een bewerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat dat 

ParnasSys alleen verwerkingen in opdracht van de school mag uitvoeren. ParnasSys mag de 

gegevens niet voor iets anders gebruiken (data doorverkopen, contact opnemen met ouders 

voor reclame o.i.d.) 

 

5. Gebruik digitale software op school door uw kind 
 

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de 

Bethelschool gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat 

via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Dat is handig, want zo krijgt uw kind sommen of 

taaloefeningen precies op het niveau. Zo kan extra uitdaging geboden worden aan slimme 

leerlingen, of hulp en herhaling aan de zwakkere leerling. Het maken van een online toets is 

alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor 

zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten 

waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt 

gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, 

voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, 

jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus 

geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.  

Ook met de leveranciers van deze softwareprogramma’s is een bewerkersovereenkomst 

afgesloten. In 2015 hebben scholen gezamenlijk afspraken gemaakt met uitgevers, 

distributeurs en leveranciers van leermiddelen. Leveranciers van software voor onderwijs 

mogen de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat 

misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.  
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Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerlinggegevens, dan kunt u dat 

nalezen in de privacybijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. U kunt 

daarvoor terecht bij: [link*]* dit kan een link zijn naar de sites van de leveranciers, maar 

t.z.t. ook een link naar de PO-Raad of VO-raad waar meer informatie over de leveranciers is 

te vinden.   

 

6. Communicatie tussen leerkracht en ouders van een klas 
 

Uw contactgegevens worden niet automatisch bekend bij alle ouders van de klas van uw 

kind. Op het inschrijfformulier geeft u toestemming om op de klassenlijst te staan, achter in 

de schoolgids. Dit is handig om onderling contact op te nemen. Deze versie van de 

schoolgids gaat alleen naar ouders. Zich oriënterende ouders, externe instanties die ook een 

schoolgids ontvangen krijgen een versie zonder leerlinglijsten. De leerlinglijst bevat de 

volgende gegevens: Voornaam- Achternaam, geboortedatum, straat, huisnummer, postcode, 

woonplaats en huistelefoonnummer.  Op onze school wordt gecommuniceerd tussen 

leerkracht en ouders van een klas via Social Schools. Op Social Schools kan zowel op de PC 

via internet worden ingelogd, als via een app op de mobiele telefoon. U bent vrij te bepalen 

welke gegevens u daar zichtbaar maakt over uzelf.  Via Social Schools worden (mits de 

ouders toestemming gegeven hebben) ook foto’s uit de klassenpraktijk verstuurd, uitsluitend 

naar andere ouders uit de groep.  Voor het gebruik van Social Schools is een protocol 

opgesteld. De kern van dit protocol houdt in dat we ouders vragen om geen foto’s uit Social 

Schools te publiceren om andere media. Uitzondering is die foto waar alleen uw eigen kind 

op staat.  

Wij kunnen Social Schools berichten ook publiceren op de website en op facebook. In dat 

geval kiezen we voor overview-foto’s, geen face-to-face foto’s. Ook vermelden we dan geen 

namen van kinderen bij het bericht. 

Vanuit ParnasSys worden er soms brieven van meer formele aard verstuurd naar de 

mailadressen van ouders.  

 

7. Foto’s en video’s van uw kind  
 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van 

de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming bij de inschrijving van uw 

kind. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder 

gegeven instemming in te trekken.  

Verder maken we op onze school in het kader van reflectie op eigen ontwikkeling video-

opnames van leerkrachten. Deze opnames worden bekeken door de betreffende leerkracht 

en degene die de opname maakt, zijnde een MT-lid, intern begeleider of een externe coach. 

Kinderen zullen daar vooral op de rug zichtbaar zijn. Na het bekijken en reflecteren van deze 

opnames worden deze vernietigd. Hiervoor vragen we geen expliciete toestemming vooraf. 

Als u hier bezwaar tegen heeft dat uw kind op een dergelijke opname zichtbaar is, kunt u dat 

kenbaar maken, dan wordt daar rekening mee gehouden bij het maken van de opname. 
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Uit praktisch oogpunt kiezen we ervoor om eenmalig (bij de inschrijving) toestemming te 

vragen aan ouders. Jaarlijks wordt u er via de schoolgids op gewezen dat de school gebruik 

maakt van uw gegeven toestemming, en dat u dit kunt intrekken of bezwaar kunt maken 

tegen bepaalde foto’s op de website. Natuurlijk blijven wij zorgvuldig met de foto’s omgaan 

en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.  

Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw 

kind, of bij de directie. 

 

8. Gebruik van internet en sociale media op school 
 

Internet en sociale media maken onderdeel uit van het schoolklimaat. Hoe wij omgaan met 

sociale veiligheid op het internet is vastgelegd in het veiligheidsplan en pestprotocol. In ons 

mediaprotocol is afgesproken dat leerlingen geen filmpjes of foto’s van elkaar delen als deze 

nadelig voor personen zijn. We besteden in de lessen ook aandacht aan mediawijsheid, 

waarin we leerlingen laten nadenken over hun eigen privacy: welke gegevens deel je met 

anderen met welke mogelijke gevolgen?  

De wifipunten in onze school zijn versleuteld met encryptie, zodat hackers of dieven er geen 

gegevens uit kunnen aflezen. 

Ook met medewerkers/personeelsleden zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over het 

gebruik van Facebook, WhatsApp, Twitter etc. Zo mogen leraren geen contact hebben met 

leerlingen via sociale media. Zie hiervoor het reglement sociale media.  

9. Het onderwijskundig rapport bij overstap andere school 

of Voortgezet onderwijs  
 

Om ervoor te zorgen dat uw kind in het basisonderwijs en op de nieuwe school de juiste 

ondersteuning en begeleiding krijgt, is in de “Wet Primair Onderwijs” geregeld dat de 

basisschool de nieuwe school voorziet van een onderwijskundig rapport (OKR). Bij de 

overstap naar het Voortgezet Onderwijs wordt dit ook wel het “overstapdossier” genoemd. 

Het rapport moet een goede doorlopende leerlijn voor elke leerling garanderen. 

Uitgangspunt is dat alleen gegevens overgedragen worden die de basisschool relevant vindt 

voor de nieuwe school. We sturen dus niet het gehele leerlingdossier ongezien door, maar 

alleen die gegevens die nodig zijn om uw kind op de nieuwe school goed te begeleiden en te 

laten leren.  

Voor de uitwisseling van het OKR tussen basisschool en nieuwe school is geen toestemming 

van ouders nodig. U kunt dus ook geen bezwaar maken tegen de uitwisseling van die 

informatie: de school moet de informatie hoe dan ook uitwisselen. Professionele indrukken 

van de leraren kunnen dus niet gecorrigeerd worden, maar bezwaren en opmerkingen van 

de ouders moeten wel worden opgenomen in het dossier, zodat de nieuwe school deze 

informatie ook krijgt.  
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De Bethelschool voldoet aan de belangrijke wettelijke regels die van toepassing zijn op het 

uitwisselen van gegevens, doordat ons Leerlingadministratiesysteem ParnaSsys OSO 

gecertificeerd is.   
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BIJLAGE 1   INSCHRIJFFORMULIER 
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Aanmeldingsformulier 
 

 

 
 

Bethelschool 
 

AANMELDINGSFORMULIER 

 

Personalia leerling 

Achternaam    :______________________________ 

Voorna(a)m(en)   :______________________________ 

Roepnaam    :______________________________ 

Geslacht    :  M / V ________________________ 

Geboortedatum   :______________plaats:___________ 

Burgerservicenummer + kopie *  :______________________________ 

Gezindte(indien PKN, welke gemeente):_________________________ 

Kerkelijk meelevend  : JA / NEE______________________ 

Eerste nationaliteit   :______________________________ 

Tweede nationaliteit  :______________________________ 

Culturele achtergrond(land) :______________________________ 

Land van herkomst (tbv Cfi) :______________________________ 

Datum in Nederland  :______________________________ 

Land van herkomst vader  :______________________________ 

Land van herkomst moeder :______________________________ 

School van herkomst naam :______________________________ 

School van herkomst plaats :______________________________ 
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Op die school sinds   :______________________________ 

Uit groep    : groep_________________________ 

 

Huisarts en medisch 

Achternaam huisarts  :______________________________ 

Adres en woonplaats  :______________________________ 

Medicijnengebruik   : JA / NEE 

Indien ja, welke medicijnen :______________________________ 

Allergie    :______________________________ 

Producten die een kind niet mag :______________________________ 

 

Noodnummer en naam              :______________________________ 

 

* Toelichting burgerservicenummer:U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor 

het Burgerservicenummer in te leveren. Dit nummer vindt u op het officiële document van de 

overheid(belastingdienst),Paspoort, identiteitskaart (voor- en achterkant) of een uittreksel 

van de Gemeentelijke Basisadministratie. 

 

** E-mail adres: Een e-mailadres van één van de ouder(s)/verzorger(s) is noodzakelijk voor 

de nieuwsbrieven en kind-informatie (middels een toegekend wachtwoord kunt u de 

gegevens van uw kind inzien). 
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Personalia verzorger 1 

Naam en voorletters :__________________________________ 

Relatie tot kind  : vader / moeder / ____________________ 

Geboortedatum/plaats :__________________________________ 

Beroep   :__________________________________ 

Hoogst genoten opleiding :__________________________________ 

Werkzaam bij bedrijf :__________________________________   

Telefoon mobiel  :__________________________________ 

Telefoon werk  :__________________________________ 

Burgerlijke staat  :__________________________________ 

Straat en huisnummer :__________________________________ 

Postcode en woonplaats :__________________________________ 

Met welk telefoonnummer wilt u in de schoolgids staan:____________ 

Telefoon geheim  : JA / NEE 

E-mail  **   :__________________________________ 

 

Personalia verzorger 2 

Naam en voorletters :__________________________________ 

Relatie tot kind  : vader / moeder / ____________________ 

Geboortedatum/plaats :__________________________________ 

Beroep   :__________________________________ 

Hoogst genoten opleiding :__________________________________ 

Werkzaam bij bedrijf :__________________________________   

Telefoon mobiel  :__________________________________ 

Telefoon werk  :__________________________________ 

Burgerlijke staat  :__________________________________ 

Straat en huisnummer :__________________________________ 

Postcode en woonplaats :__________________________________ 

Met welk telefoonnummer wilt u in de schoolgids staan:________ 

Telefoon geheim  : JA / NEE 

E-mail  **   :__________________________________ 
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Hierbij verklaren de ouders/verzorgers dat ______________niet ingeschreven staat bij een 

andere school. Tevens verklaart hij/zij, op de hoogte te zijn van het feit, dat er jaarlijks voor 

elk kind een (vrijwillige)ouderbijdrage gevraagd wordt. 

 

TEKST ARTIKEL 7 VAN HET BEKOSTIGINGSBESLUIT WBO 

1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van 
leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 

2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag 
gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die 
ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te 
ontvangen. 

-Ondergetekende gaat akkoord met plaatsing van de NAW gegevens in de schoolgids voor 

intern gebruik en communicatie ouders onderling. 

-Ondergetekende heeft kennis genomen van het foto- en videobeleid zoals beschreven in 

Hoofdstuk 10.1.4. van de schoolgids en stemt daar mee in 

Ondertekening: 

Naar waarheid ingevuld: 

 

________________________(plaats_______________________(datum) 

 

________________________(naam )______________________(handtekening)) 

 

 

Aanvullende vragen:  leerling:_________________geb.datum________________ 

 

Ruim zes weken voordat uw kind bij ons op school komt krijgt u een vragenlijst toegestuurd, 

waarin we nadere informatie verzamelen over uw kind. Deze vragenlijst wordt door de 

aanstaande leerkracht gebruikt om een beeld van uw kind te krijgen. Ons verzoek is om 

deze vragenlijst na ontvangst zo spoedig mogelijk te retourneren. N.a.v. deze vragenlijst kan 

de leerkracht contact met u opnemen, indien gewenst.  

 

In het kader van de Wet Passend Onderwijs is het bij inschrijving van belang dat we een 

inschatting kunnen maken van de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Wilt u daarom 

onderstaande vragen invullen.   
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Wat zijn de sterke 

kanten van uw kind? 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft uw kind 

nodig om goed te 

kunnen ontwikkelen? 

 

Zijn er medische zaken 

die mogelijk op school 

beperkingen met zich 

meebrengen, of vragen 

om extra begeleiding? 

 

Is er sprake van een 

vertraagde/ normale of 

versnelde ontwikkeling 

van uw kind? Gaarne 

toelichten. 

 

Verwacht u dat uw kind 

extra begeleiding nodig 

heeft op onze school? 

 

 

Bezoekt uw kind een 

peuterspeelzaal of 

buitenschoolse 

opvang? Zo ja, welke? 

 

Staat uw kind onder 

begeleiding van 

Jeugdzorg, CJG, etc.? 

 

 

 

 

 

Ondertekening: 

Naar waarheid ingevuld: 

Verzorger 1: ________________________(plaats_______________________(datum) 

________________________(naam )______________________(handtekening)) 

  

Verzorger 2: 

________________________(plaats)______________________(datum) 

________________________(naam)______________________(handtekening) 
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BIJLAGE 2 VRAGENLIJST BIJ INSCHRIJVING 
 

Bethelschool 
Heggewinde 22a   
Telefoon: 0182 - 617811  
2742 EB Waddinxveen   
e-mail: directie@nhsbethel.nl  
Directeur: J.W.A.J. Damsteeg 
 

  

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Enige tijd geleden heeft u uw kind bij ons op school aangemeld. Om uw kind zo goed mogelijk te 

ontvangen zouden wij graag bij voorbaat al het nodige over uw kind willen weten. Dat helpt ons om 

vanaf de eerste dag zoveel als mogelijk is op uw kind af te stemmen. 

 

Door middel van deze vragenlijst proberen wij een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen. 

De vragenlijst heeft betrekking op wie uw kind is en hoe hij of zij zich in de afgelopen tijd heeft 

ontwikkeld. Wij verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen en binnen 2 weken terug te 

sturen naar school. De vragen zijn geen minimale eisen waar uw kind aan zou moeten voldoen. 

 

Enkele opmerkingen: 

 

 Uw gegevens uit de vragenlijst worden binnen de school vertrouwelijk behandeld. Zij 
zullen worden bewaard in het leerling-dossier van uw kind. 

 Als het van belang is dat anderen dan de directeur, de leerkracht en de intern begeleider 
kennis nemen van de door u aangeleverde informatie, dan wordt daarvoor eerst uw 
toestemming gevraagd. 

 Als u voor de komst van uw kind bepaalde punten toe wilt lichten of als u liever mondeling 
uitleg geeft, dan kunt u contact opnemen met de IB-er; Marjan van der Mel-Lodder. 

 Als uw zoon of dochter ongeveer zes weken op school zit, wil de leerkracht graag haar 
ervaringen met u delen en kan de vragenlijst onderdeel uitmaken van het gesprek. 

  

Wij danken u voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.W.A.J. Damsteeg, directeur, 

E. van Dalfsen-Rietveld, onderbouwcoördinator. 

mailto:directie@nhsbethel.nl
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Vragenlijst  
Voor ouders bij de aanmelding van een kind op de Bethelschool 

 

 

Naam van het  kind: 

Geboortedatum: 

   

Invuldatum: 

  

Ingevuld door:    vader/ moeder/ beiden (dit heeft onze voorkeur)                  

 

 

 

1. Gezinssituatie 

 

 

  1a. Hoe is de gezinssamenstelling? 

        Aantal kinderen, plaats van uw kind in de  kinderrij, gehandicapt kind, adoptiekind.  
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  1b. Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden? 

        Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overlijden van  (één van de) ouders, echtscheiding van   

        de  ouders of bijzonderheden bij andere kinderen (een handicap bijvoorbeeld) die invloed 

       kunnen hebben op uw kind dat u nu aanmeldt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vroege ontwikkeling van uw kind 

 

 

Zijn er bijzonderheden geweest tijdens de zwangerschap of bij de geboorte? 

Zo ja, welke?  Vb.: zuurstoftekort/ vroeggeboorte 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Hoe is de motorische ontwikkeling verlopen? 

Denk hierbij aan: Wanneer ging uw kind zitten, kruipen, staan lopen 
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Kan uw kind zich zelfstandig aankleden? 

 

 

Kan uw kind zich zelfstandig uitkleden? 

 

 

Houd uw kind van rennen, stoeien of sporten? 

 

 

 

 

 Is uw kind zindelijk? 

Overdag    ja/ nee 

’s Nachts  ja/ nee 

 

Toelichting, indien nodig: 
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3. Globale indruk van uw kind 

 

Geef in het onderstaande lijstje, door middel van aankruisen  aan wat u in uw kind herkent. 

 

Mijn kind is: 

 

 

0 spontaan  0 zelfverzekerd  0 aandacht vragend  0 opgewekt 

0 driftig   0 somber  0 teruggetrokken   0 verlegen  

0 gespannen  0 overactief  0 jaloers    0 angstig  

0 passief  0 rustig   0 vrolijk    0 gehoorzaam 

0 aanhankelijk  0 gauw van slag  0 zorgzaam   0 initiatiefrijk 

0 observeert  0 opmerkzaam  0 gevoelig   0 humoristisch 

 

 

Opmerkingen:  

 

 

 

 



20 
 

4. Welbevinden 

Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:  

Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind) 

Soms (de uitspraak is soms van toepassing) 

                Nee (de uitspraak past niet bij uw kind) 

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 

Mijn kind:       

 

-heeft plezier in het leven 

-is fit en gezond 

-neemt initiatieven 

-speelt vaak met andere kinderen 

-heeft vaak ruzie 

- maakt makkelijk con tact met 

volwassenen 

 

J S N  

-helpt vaak andere kinderen 

-komt voor zichzelf op 

-vraagt hulp als dat nodig is 

-vertelt spontaan  over belevenissen 

-speelt vaak hetzelfde spel 

 

J S N 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

Hoe zijn de contacten van uw kind met volwassenen en kinderen? 

1. Hoe is het contact dat u als vader/ moeder met uw kind heeft? 
 

 

 

 

2. Ervaart u moeilijkheden in de omgang met uw kind? Zo ja, welke? 
 

 

3. Hoe is het contact dat uw kind heeft met andere kinderen? 
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5. Omgang, werkhouding en beeld van zichzelf 

 

Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de betrokkenheid van uw kind inschat 

Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:  Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind) 

 Soms (de uitspraak is soms van toepassing) 

       Nee (de uitspraak past niet bij uw kind) 

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 

 

Mijn kind: 

 

-is betrokken 

-is taakgericht 

-is een doorzetter 

-wil graag goede prestaties halen 

J S N  

-is opgenomen in de groep 

-komt op voor zichzelf 

-kan samenwerken 

-uit zich goed 

-heeft zelfvertrouwen 

-……………………………………..… 

J S N 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

Hoe, denkt u, kijkt uw kind tegen zichzelf aan?  

 

 

 

 

Heeft uw kind een realistisch beeld van zijn of haar eigen mogelijkheden? 
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   6. Bezigheden, die uw kind onderneemt 

 

In welke mate doet uw kind onderstaande activiteiten? 

Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden: Vaak  

 Wel eens  

       Nooit  

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 

 

 

Mijn kind is veel bezig met: 

 

-rennen, fietsen, hollen 

- knippen, plakken, kleuren  

-bouwen met blokken, Lego, K’nex 

- spelen met playmobil 

-puzzelen, 

- denkspelletjes zoals bijv. memory 

-computerspelletjes 

- gezelschapsspelletjes 

V W N  

--fantasiespel, rollenspel 

-liedjes zingen, naar muziek luisteren 

-bekijken van een prentenboek 

-luisteren naar een verhaal 

-zelf lezen  

 

V W N 

Opmerkingen: 

( wat doet uw kind graag?) 

 

 

 

 

 

 

 

Kan het fietsen zonder zijwielen? 
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Knipt het een voorgetekende vorm uit met de schaar in de goede houding? 

 

 

 

Bouwt het zelf of van een voorbeeld? 

 

 

 

Maakt een puzzel van _____stukjes of insteekpuzzels. 

 

 

 

Leest letters of verzint zelf een verhaal bij een boekje 

 

 

 

 

7. Taal/ denkontwikkeling  

Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de ontwikkeling van uw kind inschat. 

Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:  

Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind)                                                                 

Soms (de uitspraak is soms van toepassing) 

       Nee (de uitspraak past niet bij uw kind) 

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 

 

Mijn kind: 

 

-spreekt in hele zinnen 

-spreekt duidelijk 

-kent de betekenis van veel woorden 

-heeft interesse in letters en lezen 

-heeft interesse in hoeveelheden en 

 getallen 

J S N  

-heeft een goed geheugen 

-is ondernemend 

-is nieuwsgierig 

-stelt veel vragen 

-bedenkt ‘creatieve’ oplossingen 

 

J S N 
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Opmerkingen: 

 

 

 

 

Taal/ denkontwikkeling van uw kind 

Kan uw kind zijn/haar gevoelens goed verwoorden? 

 

 

Heeft uw kind interesse in (prenten)boeken? 

 

 

Kan uw kind aandachtig luisteren? 

 

 

Heeft uw kind interesse in woordspelletjes? (bv. rijmen) 

 

 

Heeft uw kind interesse in verhalen? 

 

 

Taalbegrip: begrijpt uw kind wat er gezegd wordt en voert het een opdracht juist uit? 

 

 

 

 

8. Gezondheid van uw kind 
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Heeft (had) uw kind een bepaalde ziekte?  Zo ja,  welke? 

 

 

 

 

Gebruikt uw kind momenteel medicijnen?  Zo ja, welke? 

            

 

 

 

Gebruikt uw kind een dieet?  Zo ja,  welk? 
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Is er bij uw kind sprake (geweest) van:  

                                                                                    

 JA/NEE PROBLEEM 

*Gehoorproblemen                                                                               

*Gezichtsproblemen   

*Ziekenhuisopname   

*Ongeluk met lichamelijk letsel   

*Spraakproblemen   

*Andere   

 

 

Is uw kind onder behandeling van een specialist? 

Zo ja, welke?(Denkt u b.v. aan een k.n.o.-arts, oogarts, kinderarts, fysiotherapeut, logopedist, 

psychiater/pedagoog) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt er in uw familie dyslexie voor? 
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9. Overige vragen 

 

 

Heeft uw kind de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht?  

Zo ja, welke? 

Zo ja, hoe waren daar de ervaringen? 

Denk aan samenspel met andere kinderen en het maken van de opdrachtjes.  
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 Zijn er eventuele andere bijzonderheden die u belangrijk vindt om te vermelden? Zo ja, welke? 

 Bedoeld worden hier punten/zaken die in het bovenstaande nog niet aan de orde zijn  geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er door de Peuterspeelzaal of kinderdagverblijf een overdrachtsformulier ingevuld? Ja/ Nee 

 

Svp aankruisen: 

 

0 Ik doe het formulier als bijlage bij deze vragenlijst 

0 Ik geef de school toestemming contact op te nemen met de peuterspeelzaal om het formulier op te vragen 

 

 

10. Ten slotte 

 

Dank voor het invullen van deze vragenlijst. Nadrukkelijk willen we u er nogmaals op wijzen dat het niet de 

bedoeling is om uw kind de maat te nemen, maar dat deze vragenlijst ons heel erg helpt om uw kind een warm 

en veilig welkom te geven. Als u graag met ons in gesprek gaat naar aanleiding van deze vragen lijst dan kunt u 

dat hieronder aangeven. Op de laatste bladzijde mag uw kind zelf een bijdrage leveren! 

 

(aankruisen wat gewenst) 

 

0 Ja, ik vind een gesprek voor de komst van mijn kind wenselijk om deze vragenlijst toe te lichten. Neemt u a.u.b. 

contact met ons op voor een afspraak. Telnr.___________________ 

 

0 Nee, een gesprek is vooraf niet nodig. 

 

Nb: als we zelf vragen vooraf hebben nemen we zelf contact op 

Nadat uw kind zes weken op school is, nemen we, indien nodig deze vragenlijst ook mee in dat gesprek. 
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Opmerkingen over deze vragenlijst: 
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BIJLAGE 3  REGLEMENT INTERNET EN SOCIALE MEDIA 
 

Modelprotocol Sociale Media 
 

Inleiding  

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien 

dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school. 

Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de 

school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media 

om te gaan. 

 

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de 

gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe 

mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. 

 

Het bestuur en het managementteam vertrouwen erop dat de medewerkers, leerlingen, 

ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en hebben 

dit protocol opgezet om een ieder die bij de Bethelschool of de Rehobothschool betrokken is of zich 

daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. 

 

Uitgangspunten 

1. De Bethelschool en de Rehobothschool onderkennen het belang van sociale media.  

2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;  

3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale 

media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de 

reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar 

hebben en iedereen in zijn waarde laten; 

4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de 

school en van een ieder die betrokken is bij de school; 

5. Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen 

zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale 

media; 

 

Doelgroep en reikwijdte 

1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de 

schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, bestuursleden, leerlingen, 

ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan de vereniging.   

2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of 

wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.  

 

Sociale media in de school 

 

A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers) 
1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale 

media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.  

2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke 

of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.  

3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de 

sociale media.  
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4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen 

voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.  

5. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van 

schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk 

toestemming voor plaatsing hebben gegeven; 

6. Het is medewerkers niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media. 

7. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden 

overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of 

anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook : 

Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen 

8. Medewerkers dienen te beseffen dat communicatie van actueel nieuws/ ontwikkelingen in de 

school naar ouders/ externen/ buitenwacht primaire verantwoordelijkheid is van de directie. 

Het mag daarom niet voorkomen dat dergelijk nieuws door medewerkers eerder op social 

media geplaatst wordt, dan dat de directie dat verantwoord vindt, dan wel daarover eerst zelf 

heeft gecommuniceerd via de normale kanalen. Te denken valt hierbij aan nieuws over 

gezondheid en herstel collega’s, toegekende stageplekken, etc. Door dergelijke berichtgeving 

vroegtijdig op internet te plaatsen treedt de medewerker in de directe verantwoordelijkheid van 

de directie, hetgeen onwenselijk is.  

 

B. Voor medewerkers tijdens werksituaties 

1. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: 

privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële 

standpunten van de onderwijsinstelling.  

Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft 

met de school dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de 

Bethelschool of de Rehobothschool.  

2. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen 

met de directie om de te volgen strategie te bespreken.  

3. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op 

met de directie.  

 
C. Voor medewerkers buiten werksituaties 

1. Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het 

geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, 

leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de 

naam van de school niet schaden.  

2. Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen welke 

in strijd zijn met de missie en visie van de school en de uitgangspunten van dit protocol. 

3. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft 

met de onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de 

Bethelschool of de Rehobothschool.  

4. Indien de medewerker over één van de scholen publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien 

van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening 

zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van de school. Verder meldt de 

medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden.  

 

Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen 

1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan 

plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het 

personeelsdossier. 
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2. Indien het bevoegd gezag de wijze van communiceren door een medewerker(s) als 

‘grensoverschrijdend’ kwalificeert, dan wordt dit telefonisch gemeld bij de Landelijke 

Vertrouwensinspecteur (0900 – 1113111). 

3. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar 

medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, 

schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet; 

4. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich 

mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt 

opgenomen in het leerlingendossier. 

5. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen 

en / of ouders/verzorgers  toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, 

schorsing en verwijdering van school 

6. Indien de uitlating van leerlingen,en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een 

strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door het bevoegd gezag aangifte bij de politie worden 

gedaan. 

 

Dit protocol is met instemming van de (G)MR op [datum] tot stand gekomen. 

 

 

 

Januari 2014 
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BIJLAGE 4  Richtlijn digitale oudercommunicatie 

 

Doelstelling 

In deze richtlijn stellen we de afspraken over onze digitale communicatie vast. Deze 

afspraken worden tijdens de informatieavond gecommuniceerd met de ouders, 

daarnaast worden ze meegedeeld in een mail aan alle ouders en zullen ze t.z.t. in de 

schoolgids verschijnen.   

 

Afspraken met betrekking tot E-mail 

We sturen e-mail berichten aan ouders over: inhoudelijke, beleidsmatige, praktische 

en organisatorische zaken. Persoonlijke informatie over een kind, discussie over 

begeleiding etc. worden niet per mail afgehandeld.  

Op klachten of minder positieve feedback per mail van ouders wordt niet inhoudelijk 

gereageerd per e-mail, maar er wordt telefonisch of mondeling contact opgenomen. 

 

Afspraken met betrekking tot Social Schools 

Social Schools is het (nieuwe) communicatiekanaal met ouders.  

- Alleen ouders en/of verzorgers hebben toegang tot Social Schools. Bij wijze 

van uitzondering kan iemand worden toegevoegd die bijvoorbeeld zeer nauw 

betrokken is bij de opvoeding en opvang van een kind. Dit na overleg met de 

directie. 

- Ten minste eenmaal per week wordt door de leerkracht een nieuw bericht 

geplaatst in Social Schools.  

- Een bericht dat geplaatst wordt staat altijd in de app en op de website van 

Social Schools waar ouders kunnen inloggen. Dit is dus niet openbaar, maar 

alleen voor de betrokken ouders. 

- Sommige berichten worden ook gepubliceerd. Het bericht verschijnt dan op de 

site onder ‘uit de groepen’ en is daarmee dus openbaar. 

 

Richtlijnen voor berichten die alleen op Social Schools geplaatst worden 

 Social Schools is een gesloten platform voor ouders en leerkrachten. Toch 

letten we op de foto’s die we erin zetten, we plaatsen geen foto’s die een kind 

of leerkracht kunnen schaden. 

 Als ouders niettemin bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun 

kind op Social Schools of de internetsite, dan kunnen zij dit aangeven bij de 

directie.  

 We plaatsen geen berichten op zondag. 

 We gebruiken zo min mogelijk push-berichten (spoedberichten). Bij 

calamiteiten, (bijvoorbeeld te laat terug van schoolreis of excursie) is dat 

echter wel handig.  
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Richtlijnen voor berichten die zowel op Social Schools als ook op website of Facebook worden 

gepubliceerd  

 We vermijden zoveel mogelijk foto’s van kinderen met hun hele profiel (recht 

in het gezicht). 

 We plaatsen geen namen van kinderen. 

 We plaatsen vooral overzichtsfoto’s, sfeerimpressies.  

 We plaatsen geen berichten op zondag. 

 

Richtlijn voor ouders 

 

We vragen ouders om: 

- De e-mail uitsluitend te gebruiken voor informatievragen, mededelingen, 

praktische en organisatorische zaken; 

- Voor klachten of minder positieve feedback persoonlijk of telefonisch contact 

op te nemen;   

- Geen berichten, foto’s etc. uit het Social Schools kanaal op andere sociale 

media te plaatsen. Uitzondering hierop betreft foto’s waar alleen het eigen 

kind op is afgebeeld; 

- Hun inlog voor Social Schools strikt persoonlijk te houden (dus niet door te 

geven aan kind, opa of oma etc.).  

  

  

 

 

 

 

 


