
Formulier bereikbaarheid ouder(s) en verzorger(s) 
RKBS De Parkiet 
 
Wilt u ieder jaar de gegevens in ‘Mijn Schoolinfo’ controleren. 
In noodgevallen moet de school op papier over de volgende gegevens kunnen beschikken: 
 
Naam leerling:      ___________________________________   Groep_____________ 
 
Adres:  _________________________________________________________________ 
 
Postcode / woonplaats: ____________________________________________________  
 
Tel.nr. thuis: _______________________ geboortedatum:________________________ 

 
Bloedgroep (indien bekend): _________ 

 
Eventuele allergie voor:  ___________________________________________________ 

 
De school moet op de hoogte zijn van ( denk aan bijzonderheden/ medicatie):  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Naam vader:___________________________ 06______________________________ 
 
Email adres:  _____________________________________________________ 

 
Evt. tel.nr. werk:_________________________________ werkdagen: ma / di / woe /  

              do /  vrij 
 

Naam moeder: ____________________  06-________________________________ 
 
Email adres:  _____________________________________________________ 
 
Evt. tel.nr. werk:_________________________________ werkdagen: ma / di / woe /  

do /  vrij 
 
Indien door omstandigheden beide ouders onbereikbaar zijn, graag contact met: 
1) 
Naam: ______________________________     Relatie: __________________________ 
 
Tel.nr.: _________________________________     Mob.nr:______________________ 
 
2) 
Naam: ______________________________     Relatie: __________________________ 
 
Tel.nr.: _________________________________     Mob.nr:______________________ 
 
 
Gaat uw kind naar de NSO?     Ja/ Nee 
Bij ja: 
Naam NSO_______________________________    tel NSO:______________________ 
 
Zet een cirkel bij welke dagen hier gebruik van wordt gemaakt: ma, di, wo, do, vrij  
 
Aanvullingen: ( denk aan toestemming voor kinderen die bij elkaar mogen eten tussen de middag) 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Wij zijn verplicht om jaarlijks te vragen naar onderstaande gegevens. 
Dit alles is voor ons een hoop werk om te registreren en te handhaven. Wij doen ons uiterste best 
om dit zo goed mogelijk te handhaven.  
Wij zorgen ervoor dat er geen foto’s met voor en achternaam geplaatst worden. Ook willen wij 
vooral impressiefoto’s op de site plaatsen en zetten wij we de overige foto’s achter een code. Die 
code verandert ieder jaar en hierdoor zijn de foto’s alleen door Parkiet ouders te  bekijken. 
Indien er een foto op de website staat die u liever niet geplaatst ziet, kunt u dit melden bij Martine 
Boon. De foto zal dan direct worden verwijderd. 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) 
 
van ________________________________________   groep ____________ 
 
dat foto’s en filmpjes door de RKBS De Parkiet gebruikt mogen worden:* 

o in de schoolgids en schoolkalender 
o op de website van de school 
o in de digitale nieuwsbrief 
o in de klas, getoond aan kinderen en/of ouder(s)/verzorger(s). (informatieavond/middag) 
o in geval dat uw kind in groep 8 zit/komt: toestemming voor het gebruik van de foto in het 

jaarboek (afscheidscadeau) 
 
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft. Om dit per middel apart bij te houden is te bewerkelijk, 
dit betekent dat als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van de foto of filmpjes van 
hierboven beschreven middelen dit direct voor alle andere punten kan gelden. 
 
 
Datum:     _________________________________________________ 
 
Naam ouder/verzorger:   _________________________________________________ 
 
Handtekening ouder/verzorger: _________________________________________________ 


