Nijmegen, november 2018
Geachte ouders/verzorgers
Inleiding
De klassenlijst is een handig middel om op eenvoudige wijze praktische informatie van kinderen en
ouders van een klas bij de hand te hebben. De school en de leerkracht kunnen snel de
bereikbaarheidsgegevens vinden en ook voor ouders is het handig om deze beschikbaar te hebben,
bijvoorbeeld bij poolen of speelafspraken. Ook geeft de school de bereikbaarheidsgegevens van de
ouders zoals die op de klassenlijst staan, door aan Kubus1 in verband met de informatie aan ouders
over de ouderschenkingen.
Verzoek
Wij stellen het op prijs als u ons op onderstaand formulier uw toestemming geeft voor het binnen de
school, onder ouders en aan Kubus verspreiden en gebruiken van de gegevens van u en uw kind.
Uiteraard hebben wij er begrip voor als u dit, om wat voor reden dan ook, niet doet. Overigens: u
kunt altijd per direct uw toestemming intrekken door dit schriftelijk aan de schoolleiding door te
geven.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking, met vriendelijke groet,
H. Gubbels, directeur Meander
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------invulformulier
Ja, hierbij geef ik, ouder(s)/verzorger(s) van …………………………… (naam leerling) Meander, vrijeschool
voor basisonderwijs, toestemming om onderstaande gegevens op de klassenlijst te zetten en deze
lijst binnen de school, onder ouders/verzorgers en aan Kubus te verspreiden en te gebruiken.
naam kind
geboortedatum kind
klas waar het kind in zit
naam van de leerkracht(en) van de klas
naam ouder/verzorger 1
naam ouder/verzorger 2
adres ouder/verzorger 1
indien anders dan adres ouder/verzorger 1: adres ouder/verzorger 2
telefoonnummer ouders/verzorger 1
indien anders dan telefoonnummer ouder/verzorger 1: telefoonnummer ouder/verzorger 2
Emailadres ouder/verzorger 1
indien anders dan email adres 1e ouder/verzorgers: telefoonnummer ouder/verzorger 2

Naam ouder(s)/verzorger(s)
Datum
Handtekening(en)

1

Kubus verricht administratieve werkzaamheden in opdracht van de Stichting Vrienden van Pallas (voor meer
informatie over deze Stichting: www.vriendenvanpallas.nl). Kubus gebruikt de bereikbaarheidgegevens enkel
om ouders te kunnen benaderen, de school en Kubus wisselen op geen enkele andere wijze informatie uit.
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Nee, hierbij geef ik, ouder(s)/verzorger(s) van …………………………… (naam leerling) Meander,
vrijeschool voor basisonderwijs geen toestemming gegevens van mij en mijn kind op de klassenlijst te
zetten.
Naam ouder(s)/verzorger(s)
Datum
Handtekening(en)

Ingevuld formulier s.v.p. uiterlijk vrijdag 23 november inleveren bij de administratie of ingevuld en
getekend mailen naar m.schraven@vsmeander.nl
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