
Gemeentelijke Basisschool

Schoolstraat 43

2275 Gierfe

014/55 76 01

inschrijving voor geboortejaar:
Schooijaar;

Leerjaar: DATUM VAN INSTAPPEN: _/_ /

Klas

Naam

Straatnaam

Postnummer

Geboortedatum

Geslacht

Natuurlijkeïvader

Naam

Beroep

GSM

Tel. werk

Adres

Tel. thuis , /

E-maïl

Natuurlijke moeder

Naam

Beroep

GSM

Tel. werk

Adres

Tel. thuis /

E-maif

ALGEIWENB^ÉGÊVENS ^
Rijksregistemummer

Voornaam

Huisnummer bus

Gemeente

Geboorteplaats

Nationaliteit

1=AÏVHLIALBGE©EVENS
^^ - " ^^

Naam

Beroep

GSM

fel. werk

^ 3^ :f^^ Partner moeder (enkel ïndien gescheiden)

slaam

Beroep

3SM

Fel. werk

Anderstaiige nieuwkomer: Ja / neen

Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs: ja / neen

Voorrangskenmerken leerling:

Broer/zus: . Ja / neen

Kind personeel: ja / neen

Datum en uur van inschrijving:

Datum: / / Uur: :

Status inschrijving:

O Gerealiseerd O gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde O niet gerealiseerd
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ANDERE TE VERWITTIGEN PERSONEN IN

Naam / verwantschap + telefoonnummer :

GEZINSSITUATIE
Twee-oudergezjn (gehuwd of samenwonend)

Nieuw samengesteld gezin

Eén-oudergezin

Pleeggezin

Adoptiegezin

Co-ouderschap

Aantal kinderen: jongens meisjes

Kinderen: Naam - voornaam

Naam - voornaam

Naam - voornaam

Naam - voornaam

Naam - voornaam

Naam - voornaam

.MÉDISCHE^iEOEVENS

Zijn er medische aandachtspunten (ziekte, aiiergie,...)?

GEVAL VAN NOOD

Zus of broer op schoei

geboortedat.

geboortedal

geboortedat.

geboortedat.

geboortedat.

geboortedat.

Naam huisarts Telefoon huisarts

Ondergetekende gaat akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Handtekening vader, Handtekening moeder,
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Gemeentelijke basisschool Gierle
Schoolstraat 43 ~ Kloosterstraafc 28

tel.: 014 55 76 01

www.schoolaierle.be

2275 Gierle
e-mail: qbschooi@iille.be

© gemeentebestuur lille

Riiksreaïsternummer en 'samenstelling van het gezin'

Ondergetekenden, ouders* van

geven hierbij de toestemming aan de Gemeentelijke basisschool van Gierle/ om

bij het gemeentebestuur het rijksregisternummer en 'een samensfceliing van het

gezin" van hun kind aan te vragen.

Naam en voornaam Naam en voornaam

Handtekening Handtekening

Datum Datum

ouders* = de personen die gezag uitoefenen of in rechte of in feite de
minderjarige onder hun bewaring hebben



Vragenlijst over de achtergrond AGODi-oi^orons

van uw kind

IVIinisterie van Onderwijs en Vorming

naam schoot Gemeentelijke Basisschool

straat en nummer Schoolstraat 43

postnummer en gemeente 2275 G1ERLE

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

beantwoorden daarvan vergt siechts 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 invuit.

Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier aan de school waar het kind ingeschreven is.

1. Vu! 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 taa! aankruisen

Het kind spreekt met de moeder meestal:

D Nederlands

D Frans

D een andere taal

D ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is

Het kind spreekt met de vader meestal:

a Nederlands

D Frans

D een andere taal

D 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:

D Nederlands

D Frans

D een andere taal

D ik kan hierop niet antwoorden omdat hef kind geen contact heeft met broers of zussen of geen

broers of zussen heeft

Het kind spreekt met de yriendw meestal:

D Nederlands

D Frans

D een andere taal

D ik weet het niet

1/2



3. Kruis het hoogst behaalde onderwijsdipioma of getuigschrift van de moeder van hetkind aan.

Q iager onderwijs niet afgewerkt

D lager onderwijs afgewerkt

Zowel gewoon als buitengewoon lager ondemijs komen hien/oorin aanmerking

D iager secundair onderwijs afgewerkt
D/ï is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of
buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 ofB3) of een getuigschrift van het deeltijds
beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract ViZO/Syntra)

a hoger secundair onderwijs afgewerkt
Ditiseen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2,
02, <rf een diploma van de vierde graad BSO, Buitengewoon secundair onderwijs komt hien/oor niet

in aanmerking

D hoger ondenA/ijs afgewerkt
Dit is een diploma van een hogeschoo! of van een universiteit, bijvoorbeeld A 1, B 1, gegradueerde,
licentiaat ingenieur, doctor, master, bachelor

4. Vu! de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig op eer dat a!!e gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum (dag) (maand) Üaar)

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 fe iaten verbeteren. De gegevens die u ons verstrekt zullen

nooit worden gebruikt voor acties naar individuele leefiingen en vertfVUweSijk worden behandeSd. Bovendien hebt u fe al!en

tijde het recht om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Hien/oor neemt u contact op
met de school waar het kind is ingeschreven.
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Gemeentelijke basisschool Gierle
Schoolstraat 43 - Brulens 37 A 2275 Gierle
tel,: 014 55 76 01 e-mail: _qbschool@li!le.be
www.schooiaierle.be _© gemeentebestuur lille

Gierie/ 3 september 2018

Beste ouders/

Dit is het overzicht van toestemmingen en ontvangstbevestigingen die bij de meegegeven
infobrief horen. Dit document ondertekend terugbezorgen aan de school ten laatste
maandag l O september 2018.

Ondergetekende/

ouder van _ uit klas
uit kfas

uit kias

uit kias

SCHOOLREGLEMENT EN SCHOOLBROCHURE (aanduiden wat past)

Ik ga akkoord met het pedagogisch project en de schoolbrochure van de Gemeentelijke
Basisschool Gierle en kan me ook akkoord verklaren met de inhoud ervan.

D Ïk raadpleeg deze documenten op de website van de school.
D Ik had graag een papieren exemplaar van deze documenten gekregen .

GEPOSEERDB FOTO'S (individueel/ in groep en klasfoto's) (aanduiden waarvoor u
toestemming geeft)

De foto's en video's door GBS Gierle genomen/ mogen worden gebruikt:

D in de schoolbrochure en andere publicaties van de school
D op de website van de school
a in de (digitale) nieuwsbrief
D op sociale-media accounts van de school (Twitter/ Facebook)

TOESTEMMING BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 2018-2019 (aanduiden waarvoor u
toestemming geeft)

D ... geef miin kind toestemming om deel te nemen aan alle buitenschoolse activiteiten/
van het schooljaar 2018-2019.

D ... geef miin kind GEEN toestemming om deel te nemen aan de buitenschoolse
activiteiten van het schooljaar 2018-2019.

Ik kan altijd op mijn beslissing terugkomen door een schriftelijk en ondertekend schrijven te
richten aan de directeur/ minstens één dag voor een welbepaalde buitenschoolse activiteit. In
dat geval zaf de school voor aangepaste opvang zorgen.

TOEDIENING VAN MEDICATIE OP SCHOOL

a Ik ben op de hoogte van de afspraken rond de toediening van medicatie tijdens de
schooluren en tijdens schoolactiviteiten na de schooluren en verklaar mij akkoord met
deze regeling.

Ontvangen^ gelezen en akkoordverklaring;

handtekening ouders - voogd datum:



Gemeentelijke basisschool Gierle
Schoolstraat 43 - Brulens 37 A 2275 Gierie
tei.: 014 55 76 01 e-mail: abschool@liiie.be
www.schooiQierie.be _© cjemeentebestuur lille

Gierle/ 3 september 2018
Beste ouders/

Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u heel wat informatie te verwerken
en dient u vooreen aantal kennisnames en/of toestemmingen te ondertekenen.

Net zoals vorig schooljaar hebben we er voor gekozen om deze info te bundelen
alsook de bevestigingen ervan. Dit maakt het enerzijds voor u als ouder wat
overzichtelijker en is het anderzijds voor ons gemakkelijker te archiveren en
bovendien ook milieubesparend.

SCHOOLREGLEMENT EN SCHOOLBROCHURE

Zoals vorig schooijaar bezorgen we jullie deze documenten enkel op vraag. Zij staan
beiden in hun actuele versie op de website van de school/ zo hopen we een boom te
kunnen sparen. Aan beide documenten zijn een aantal wijzigingen gebeurd.

GEPOSEERDE FOTO^S (individueel in groep en klasfoto's)

Op onze school [aten wij u met foto's en video's zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochfcer kan op deze foto's (en soms in video's) te
zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen
namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor
het gebruik van foto's en video's van uw zoon/dochfcer. Het is goed mogelijk dat u niet
wiit dat foto's van uw kind op internet verschijnen.

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met
uw kind meegeven naar school?

Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons/ of in samenwerking met
onze school, worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken

tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op/ maar wij gaan ervan uit
dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere
leerlingen soms zeif een keuze wilien maken om foto's te gebruiken. Ais u uw keuze thuis
bespreekt/ dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto's en video's wel of niet mag.

Ais we foto's en video's willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om
een les van de stagejufop te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig
om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen
gebruiken/ nemen we contact met u op. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u
gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

TOESTEMMING ADRESSEN EN GEBOORTEDATA

Bij de aanvang van het schooljaar worden adressen en geboortedata gevraagd door
schooleigen betrokken partijen (bib - sporfcdienst van de gemeente). Om de werking van
deze instanties te kunnen blijven garanderen geven wij deze gegevens door.



TOESTEMMING BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 2018-2019

Tijdens het schooljaar trekken onze kinderen er regelmatig op uit om de lessen te
verlevendigen. Een schooluitstap is altijd een leuke ervaring voor de leerlingen. Voor
dergelijke excursies moet de school in principe telkens uw toestemming vragen voor
deelname aan dit soort acfciviteiten.

Met deze brief willen wij uw eenmalige toestemming vragen voor alle buitenschoolse
activiteiten van het volledige schooljaar 2017-2018/ zowel in binnen- als buitenland
(theaterbezoeken/ schoolreizen binnenland, schoolreizen buitenland/ leerwandelingen/
sportactiviteiten/ ...).

U kunt altijd weigeren uw toestemming te geven voor één welbepaalde activiteit. In dit
geval dient u een schriftelijke en ondertekende mededeling te bezorgen aan de directie
nog voor de buitenschoolse activiteit doorgaat. De schoof zal in dat geval trachten een
aangepaste opvang te voorzien.

TOEDIENING VAN MEDICATIE OP SCHOOL

Tijdens het schooljaar kan het gebeuren dat uw kind/ na raadpleging bij een arts/
genoodzaakt is medicijnen in te nemen. Vermits onze leerkrachten geen verpleegkundigen
zijn/ mogen zij wetfceljjk gezien niet als verstrekker of toediener van medicijnen optreden.
Toch kan het gebeuren dat uw kind tijdens de schooldag echt we! medicatie nodig heeft. In
dit geval vragen wij u om steeds schriffcelnk mee te delen welk medicijn dient ingenomen te
worden. Vermeld er steeds de hoeveelheid en de frequentie bij (het aantal keer dat het kind
het medicijn moet innemen). Bil Janqduriqe medicatie of bil medicatie die vereist is in
urgentiesituaties, vragen wij een doktersbriefie.

Hierbij dient vermeid fce worden dat onze leerkrachten er alles aan zuilen doen om mee te
werken aan de gezondheid van uw kind(eren). Zij zullen in geval van ziekte en tijdens de
periode van de medicatie trachten op te treden als 'een goede huisvader of huismoeder". In
geval van twijfel zullen steeds de ouders/ de dokter of een apotheker geraadpleegd worden.
De leerkrachten of andere personeelsleden van de school kunnen in geen geval
aansprakelijk gesteld worden voor feiten die voortvloeien uit het toedienen van medicatie^
vermits deze daad eigenlijk niet tot hun taak en opleiding behoort! De ouders blijven
hiervoor dus steeds zelf verantwoordelijk,

DRANK IN DE REFTER

Tijdens de middag wordt enkei het drinken van water toegestaan, We gaan er van uit dat
de kinderen het water drinken dat op de school aangeboden wordt.
Mocht jouw kind om één of andere reden zelf water van thuis willen meebrengen, dan
kan dat. Stuur dan een mailtje voor maandag/ 10 september 2018 naar
vchristei@schooiqierie.be. Deze regeling blijft dan voor dit schooljaar geldig. In de loop
van het schooljaar kan het niet meer gewijzigd worden. Dit om fouten in de facturatie te
vermijden.

In de vestiging van de Molenvelden kan men vanaf de herfstvakantie tot aan de
krokusvakantie nog steeds soep bestellen.

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze afspraken.
Hopelijk mogen uw kinderen dit schooljaar weer een /eu/ce/ leerrijke,
verrijkende ontdekkingsreis maken ««

Met vriendelijke groeten/

Het schoolteam
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Gemeentelijke basisschool Gierle

Schoolstraat 43 - Bruiens 37A 2275 Gierie
tel.: 014 55 76 01 e-mail: Qbschooi@lliie.be
www.schpoigjerje, be _© gemeentebestuur iille

Gierle/ 5 september 2018

Beste ouders,

Onze schoo! biedt dit schooljaar ook weer gedurende 30 weken op
donderdagvoormiddag vers kwaiiteifcsfruit en - groeten aan. Voor slechts 7/50
euro kan uw kind gedurende het hele schooljaar genieten van een lekker stuk
fruit of groente op school. Het project loopt van donderdag 13. oktober 20X8
t.e-m. donderdag 13 juni 2019.

Kinderen vinden fruit wel lekker/ maar eten het veel te weinig. Door samen fruit
te eten en er in de klas extra aandacht aan te besteden/ hopen we mee te helpen
om dit te veranderen. Eén keer per week fruit eten is natuurlijk niet genoeg/
maar het is ai een mooie stap in de goede richting. Elk kind zou dagelijks 2
stukken fruit moeten eten.

Wat we eten en drinken leren we vooral thuis. Daarom vragen we ook uw steun.

U doet immers de inkopen en u kan uw kind stimuleren om meer fruit te eten.
Bijvoorbeeld door zelf het goede voorbeeld te geven en afspraken met uw kind te
maken.

Tijdens het schooljaar zulfen we extra aandacht besteden aan gezonde voeding
en zuilen we inspanningen doen om de leerlingen te stimuleren meer groente en
fruit te eten,

Gelieve het invulstrookje (op de achterzijde) voor vrijdag 14 september
2018 ingevuld mee naar school te geven/ zodat wij precies weten hoeveel
kinderen zullen deelnemen. Het bedrag wordt met de schoolrekening
afgerekend.

Met gezonde groeten/
Het schoolteam



Als uw kind momenteei geen fruit eet, heeft hef geen zin om het te verplichten
dagelijks 2 stukken te eten. Laat uw kind meebepaien wat hef zich ais doe! stelt.
Bijvoorbeeld elke dag een stuk fruit mee naar school.

Denk even na over mogeiijke veranderingen thuis, bijvoorbeeid één keer per
week een fruitsalade maken of regeimatig een stukje fruit als dessert aanbieden.

Fruit zoals aardbeien en banaan zijn erg lekker bij de boterham.

Heel rijp fruit is misschien niet meer zo aantrekkelijk, maar is wel Édeaal om een
milkshake ofsmoo+hie mee te maken.

Rauwkost zoals kerstomaatjes/ komkommer/ een wortel of rodijsjes kunnen perfect
als tussendoor+je. Omdat groenten ie+s minder energie leveren dan fruit kan u er
nog een boterham of een glas melk bij geven.

Een kom verse groentesoep is een goede bijdrage aan de groente-inname.

Ik/ ondergetekende, _ ouder/ grootouder (*)

van _ uit kias _ stel mij
kandidaat als schil(groot)ouder.

-hier afknippen-

(naam van de leerling) van klas

neemt dee! aan het schooifruifc-project fcijdens het schooljaar 2018 - 2019

Handtekening ouder/



Gemeentelijke basisschool Gierle
Schoolstraat 43 - Brulens 37 A 2275 Gierie
tel.: 014 55 76 01 e-maii: abschool@fiile.be
www.schoolaferle.be _© gemeentebestuur !ilJe

Gierie/

Beste ouder(s)/

We zijn volop bezig om alles in orde te brengen om de communicatie van
de school naarjuNEe toe te digitaliseren. We denken hierbij aan informatie/
uitnodigingen, notendopje/...
Omdat wij een MOS-schoof zijn (Milieu Op School) vinden wij het belangrijk
om het papierverbruik te beperken. Zo willen wij aan de buitenwereld het
signaal geven dat we bezorgd zijn om het milieu én om de toekomst van
onze kinderen.

Mogen we daarom vragen om onderstaande gegevens na te kijken en
eventueel te wijzigen:

naam kind: ................................................. uit klas

mailadres van mama:

O digifcaai O papieren versie

maiiadres van papa:

O digitaal O papieren versie

Ouder(s) die omwilie van bepaalde omstandigheden toch de papieren versie
van onze brieven wensen te ontvangen/ kunnen dat hierboven aanduiden.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groeten/
Het schoolteam


