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Gelieve dit blad in te vullen en te ondertekenen en ten 

laatste tegen donderdag 6 september terug mee te geven 

met uw kind. Blad niet knippen aub! 

Naam: ………………...........      Klas: …………….. 
 

1. Bestelling warme maaltijden en drankjes 
 

Dagelijks O choco   

O melk  

 

Op  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

O warme maaltijd (soep – hoofdgerecht – dessert)  

O soep 

 

DEZE BESTELLING BLIJFT GELDIG TOT HERROEPING BIJ DE 

SECRETARIAATSMEDEWERKER 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Bestelling turn-T-shirt met logo van de school (lagere school) 
 

o Ik bestel een T-shirt aan de prijs van € 10 en bezorg hierbij het bedrag in 

een gesloten omslag met daarop duidelijk de naam van mijn kind en 

“aankoop T-shirt”. 

 

Maten:  O 128 = 8 jaar O 140 = 10 jaar O 152 = 12 jaar 
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3. Aanvraag pasje “mag alleen de school verlaten om 15u30” (enkel voor 

de leerlingen vanaf het 3de leerjaar van de lagere school) 

Mijn zoon/dochter 

O wordt elke dag opgehaald  

O mag elke dag alleen de school verlaten om 15u30 (op woensdag om 12u30) 

O mag enkel op volgende dagen alleen de school verlaten  

  O maandag om ………… uur 

  O dinsdag om …………… uur 

  O woensdag om ……..… uur 

  O donderdag om …….… uur 

  O vrijdag om ……………… uur 

 

Bij uitzondering geef ik een schriftelijke mededeling aan de klastitularis. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Bestelling fruitproject voor de lagere school 

Ik bevestig dat mijn kind   

O zal deelnemen aan het fruitproject en ik betaal  €40 X aantal kinderen 

op rekeningnummer BE78 096-2299838-86 met mededeling “Fruitproject 

/ naam kind(eren) / klas kind(eren)” 

 

O NIET zal deelnemen aan het fruitproject  

 

Datum       Handtekening ouder  
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5. Sportsnack 

Vanaf donderdag 4 oktober kan uw kind na schooltijd weer sporten gedurende 

het hele schooljaar. Prijs is € 50 voor de lessen van oktober tot eind juni. 

Ik, ouder van ……………………………………………………klas….…… 

En van ……………………………………………………………..klas………. 

…………………………………………………………………………klas………. 

Schrijf mijn kind in voor omnisport voor de periode oktober 2018 – juni 2019.   

o K2 – K3 : donderdag van 16u tot 17u 

o L1 – L2 – L3 : vrijdag van 15u45 tot 16u45    

o L4 – L5 – L6 : vrijdag van 16u45 tot 17u45 

U hoeft nu nog niet te betalen, we bezorgen u een overschrijvingsformulier 

met de bevestiging van deelname. 

 

         Handtekening ouder 
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6. Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2018 

Ondergetekenden (naam ouder(s)) 

____________________________________________     

 

___________________________________________     

en (naam van de leerling(e)), 

____________________________________________     

uit klas _____________________________________     

 

van school BS Zavelput, Gulden Koornstraat 15, 1082 Sint-Agatha-Berchem 

bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 en het 

pedagogisch project  in papieren versie of via elektronische drager 

(http://schoolreglement.g-o.be/r/8_110676-1/?year=2018)  ontvangen te 

hebben en te ondertekenen voor akkoord. 

te __________________________________________     

datum     ___________________________________     

Handtekening(en) 

 

De ouder(s)  ____________________________________    

 

  ____________________________________    

 

 

http://schoolreglement.g-o.be/r/8_110676-1/?year=2018
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7. Privacywetgeving en beeldmateriaal  

Het kan gebeuren dat de school of een televisieploeg foto’s, video- of televisieopnames van 
leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die 
gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit 
document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming.  
Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te 
verwijderen, dan geven we daar gevolg aan overeenkomstig de privacywet.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toestemming om beeldmateriaal te maken 

 Gulden Koornstraat 15 - 1082 Sint-Agatha-Berchem  
 
Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 
september beelden/foto's van 

.....................................................................................................................................................
[naam van de leerling(e)] te maken tijdens de hierna vermelde activiteiten.  
  
 Datum                                                                                                             Handtekening ouder  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren 

 Gulden Koornstraat 15 - 1082 Sint-Agatha-Berchem  
 
Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 
september beelden/foto's van 

.....................................................................................................................................................
[naam van de leerling(e)] te publiceren op de hierna vermelde informatiedragers.  
 
Datum                                                                                                         Handtekening ouder  
 
 
 
 



                                   

Gulden Koornstraat 15      –     1082 Sint-Agatha-Berchem     -     Tel : 02/465 44 39      -     e-mail : directie@zavelput.be 

Activiteit Toestemming 
foto's 
trekken? 

Informatiedrager Toestemming  
publicatie? 

Jaarlijkse fotosessie 

fotograaf 

Ja/Neen Smartschool (enkel zichtbaar voor 
leerlingen en ouders van de school) 

Website  
Schoolkrantje  
Schoolfolder  
Sociale media  
.... 

    Ja/Neen 

 

    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  

Schoolkalender 
Ja/Neen Schoolkalender 

Smartschool (enkel zichtbaar voor 
leerlingen en ouders van de school) 

Website  
Schoolkrantje  
Schoolfolder  
Sociale media  
....  

    Ja/Neen 

    Ja/Neen 

 

    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  

GWP 
Ja/Neen Smartschool (enkel zichtbaar voor 

leerlingen en ouders van de school) 

Website  
Schoolkrantje  
Schoolfolder  
Sociale media  
....  

    Ja/Neen 

 

    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  

Schoolfeest 

november / mei 

Ja/Neen Smartschool (enkel zichtbaar voor 
leerlingen en ouders van de school) 

Website  
Schoolkrantje  
Schoolfolder  
Sociale media  
.... 

    Ja/Neen 

 

    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
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Schoolreis / 

schooluitstappen 

Ja/Neen Smartschool (enkel zichtbaar voor 
leerlingen en ouders van de school) 

Website  
Schoolkrantje  
Schoolfolder  
Sociale media  
.... 

   Ja/Neen 

 

    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  

Activiteiten in de 

klas / op school 

Ja/Neen Smartschool (enkel zichtbaar voor 
leerlingen en ouders van de school) 

Website  
Schoolkrantje  
Schoolfolder  
Sociale media  
.... 

    Ja/Neen 

 

    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen  
    Ja/Neen 

 

 

8.  Toestemming foto leerlingvolgsysteem/administratief pakket 

 
Omwille van organisatorische redenen, zouden wij een pasfoto van de leerling 
in het leerlingvolgsysteem/ administratief pakket willen plaatsen. Het plaatsen 
van de pasfoto dient om de leerling te kunnen visualiseren. Wij zullen deze foto 
voor geen enkel ander doeleinde gebruiken.    
    
Ik geef hierbij  
 

o Toestemming 
o geen toestemming   

 
aan de school om een pasfoto te maken en te plaatsen in het 
leerlingvolgsysteem/administratief pakket 
 
Ter info: deze foto is dan bij de naam van uw kind ook zichtbaar voor andere 
leerlingen en ouders op ons afgesloten smartschoolplatform.  Externen kunnen 
deze foto niet zien. 
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9. Werkingsreglement Gibbon  
 
 

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………., ouder van  

…………………………………………………………… klas ………………….  

verklaart het werkingsreglement van Gibbon vzw in papieren versie of via 

elektronische drager ( https://www.zavelput.be/opvang/reglement/ )  gelezen 

te hebben en ga akkoord met de volledige inhoud ervan. 

 

 

 

Datum       Handtekening ouder  

 

https://www.zavelput.be/opvang/reglement/
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