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LEERLING-REGISTRATIEFORMULIER FATIMASCHOOL 
SCHOOLJAAR 2018-2019 
 

Dit formulier dient voor ieder kind apart te worden ingevuld, ter registratie per groep. 

 

Algemene gegevens 
Groep  

Groepsleerkracht(en)  

Voor- en achternaam leerling  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

E-mail  

 

Bij ongeval waarschuwen 
Naam ouder/verzorger 1  

Telefoonnummer  

Naam ouder/verzorger 2  

Telefoonnummer  

Naam familie/buren  

Telefoonnummer  

 

Aanvullende gegevens 
Huisarts  

Telefoonnummer  

Tandarts  

Telefoonnummer  

Mogen wij uw kind zo nodig een 
(kinder-) paracetamol geven? 

ja / nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Toelichting medische informatie 
(allergie, medicijngebruik) 

 

 
Gebruikt uw kind specifieke medicijnen tijdens schooltijden, dan dient u het volgende 
formulier in te vullen en na ondertekening af te geven op school: ‘Het verstrekken van 

medicijnen op verzoek, bijlage 2 van het protocol medicijngebruik RVKO’. Dit formulier vindt u op 
de website van de school onder het kopje ‘Onderwijs / Protocollen’. 

 

Handtekening ouders/verzorgers: 
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TOESTEMMING GEBRUIK FOTO- EN FILMMATERIAAL 
SCHOOLJAAR 2018-2019 
 

De activiteiten die tijdens het schooljaar worden georganiseerd, karakteriseren de 

Fatimaschool; we vieren feestdagen met elkaar, brengen een bezoek aan de kinderboerderij, 

een museum of een concert, er worden sport- en speldagen georganiseerd en nog veel 

meer. 

 

Iedere groep beleeft tal van mooie momenten, die we graag willen vastleggen op foto of 

film. Deze beelden gebruiken we voor illustratieve doeleinden, waaronder bijvoorbeeld onze 

nieuwsbrief, de schoolkalender en de website. Uit ervaring weten we dat veel ouders het 

leuk vinden een groepsfoto of een foto van een activiteit te kunnen zien. De kinderen vinden 

het vervolgens leuk om aan de hand van de foto’s over hun belevenissen te vertellen.  

 

Om een compleet beeld te kunnen geven van alle activiteiten die we ondernemen met de 

kinderen, verzoeken wij u vriendelijk toestemming te verlenen voor het gebruik van het 

beeldmateriaal. Uiteraard worden de openbaar gemaakte foto’s en filmbeelden eerst 

beoordeeld.  

 

Ik geef de Fatimaschool toestemming om 
het beeldmateriaal waar mijn kind op staat 
te gebruiken voor schoolpublicaties 

 

ja / nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

 

Naam leerling  

Groep  

Plaats en datum  

Naam en handtekening 
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