31 aug 2019

ALGEMEEN SCHOOLREGLEMENT - AKKOORDVERKLARING

Beste ouder
Voor een geldige inschrijving is een akkoordverklaring met het schoolreglement van de school vereist.

Het schoolreglement van de Sint-Rembert basisscholen bestaat uit:


Algemeen schoolreglement voor alle basisscholen van de scholengroep Sint-Rembert vzw



De schooleigen informatiebrochure met daarin:



o

Het pedagogisch project van de school

o

Contactgegevens en schooluren

o

Schoolgebonden afspraken

o

Wijze van evaluatie en rapportering

o

De bijdrageregeling

In voorkomend geval:
o

het busreglement (schoolvervoer en zonaal leerlingenvervoer)

Het algemeen schoolreglement, de schooleigen informatiebrochure, busreglement en alle andere
bijhorende documenten voor het schooljaar 2019-2020 zijn terug te vinden 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 de
papieren versie wenst, zal evenwel een financiële bijdrage moeten betalen.

Mogen we vragen het instemmingsformulier op de achterzijde


Goed na te lezen



Alles aan te duiden wat van toepassing is



Te ondertekenen



Onmiddellijk terug te bezorgen aan de klasleerkracht

Bruggestraat 23, 8820 Torhout
Tel. 050 23 15 10 - fax 050 23 15 20
info@sint-rembert.be

www.sint-rembert.be

Naam leerling:
Klas:
 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 hierbij


het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert vzw



het schooleigen brochure met de schoolgebonden afspraken en leefregels



het busreglement (in voorkomend geval: BuO, Rembert busvervoer, …)



de lijst met de financiële bijdrage voor schooljaar 2019-2020

(publicatie 1 september 2019) te hebben gelezen en verklaart zich akkoord met de inhoud ervan.
Aankruisen
In het kader van de nieuwe wet op de privacy, vragen we je ook nog volgende toestemming:
a.u.b.
 Ik verklaar mij akkoord met de publicatie van een individuele foto (‘s) van mijn dochter/zoon
o

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

o

op sociale media: Twitter, Facebook, Instagram, …

o

op de schoolwebsite

o

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.
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):

Ondertekenen a.u.b.

