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ALGEMEEN SCHOOLREGLEMENT - AKKOORDVERKLARING 

Beste ouder 

Voor een geldige inschrijving is een akkoordverklaring met het algemeen schoolreglement van het 

basisonderwijs van de scholengroep Sint-Rembert, de schoolbrochure met de bijdrageregeling en 

desgevallend het busreglement van de school vereist. Dit gebeurde reeds bij de inschrijving van uw 

kind. 

Elk jaar echter komen wijzigingen in deze documenten.  

Je vindt deze terug op de website van de school.  

 

Er is steeds een papieren versie ter inzage op de school aanwezig. 

Mocht je toch een eigen papieren exemplaar willen, dan kan je dit via dit formulier aanvragen. Wie 

een papieren kopie wenst, zal evenwel een financiële bijdrage moeten betalen van €5. 

 

Mogen we vragen dit instemmingsformulier op de ommezijde  

• voor akkoord te ondertekenen  

• onmiddellijk terug te bezorgen aan de klasleerkracht  

 
Alvast bedankt voor de vlotte medewerking.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 

 

 Directieteam 

Geert De Cuyper 

Charlien Declercq 

 

 

 

  

31 aug 2021 



   

  

Naam leerling:  

Klas:  

 

In het kader van de wet op de privacy, vragen we je ook nog volgende toestemming: 

 Ik verklaar mij akkoord met de publicatie van een individuele foto (‘s) van mijn dochter/zoon  

✓ in de nieuwsbrief van mezelf als leerling / mijn zoon of dochter 

✓ op de schoolwebsite 

✓ op sociale media: Twitter, Facebook, Instagram, … 

✓ in het jaarverslag van de scholengroep 

        Doel : (toekomstige)ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op 
school. Deze activiteiten zichtbaar maken voor kinderen, ouders en een ruimer publiek. 

 Ik verklaar mij akkoord dat Scholengroep Sint-Rembert de schoolloopbaan van mijn zoon of 

dochter bijhoudt. 

 Ik verklaar mij akkoord dat Scholengroep Sint-Rembert de levensbeschouwing van mijn zoon 

of dochter bijhoudt. 

 Ik verklaar mij akkoord dat Scholengroep Sint-Rembert socio-medische gegevens van mijn 

zoon of dochter –in functie van ondersteuning- bijhoudt. 

 

 Ik wens een papieren versie van het algemeen schoolreglement, info- + schoolbrochure. 

M.O. Bijdrage in kopiekosten van € 5 wordt aangerekend op de volgende schoolrekening. 

 

 

Ondergetekende verklaart de publicatie van het algemeen schoolreglement, de schooleigen 

schoolbrochure, de bijdrageregeling en in voorkomend geval het busreglement van 31 augustus 2021 

te hebben gelezen en verklaart zich akkoord met de inhoud ervan. 

 

Ondergetekende ouder verklaart t.o.v. de school (in toepassing van artikels 373 en 374 van het 

Burgerlijk Wetboek) te handelen met instemming van de andere ouder. 

 

Datum  ..........................................................................................  

Handtekening van de ouder(s): 

Aankruisen 

a.u.b. 


