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ALGEMEEN SCHOOLREGLEMENT EN SCHOOLBROCHURE - AKKOORDVERKLARING 

 

Beste ouder 

 

We geven je graag mee dat je het algemeen schoolreglement en de schoolbrochure voor het 

schooljaar 2022-2023 digitaal kan raadplegen op de website van onze school. 

 

Mocht je toch een papieren exemplaar wensen, dan kan je dit via dit formulier aanvragen. 

(hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd.)  

Wij vragen je om jouw keuze aan te kruisen en dit formulier ondertekend af te geven aan de 

klassenleraar.  

 

 Ik wens geen papieren versie van het algemeen schoolreglement en de schoolbrochure. Ik 

raadpleeg het document online.  

 

 Ik wens een papieren versie van het algemeen schoolreglement en de schoolbrochure. 

Hiervoor wordt 5 EUR aangerekend op de volgende schoolrekening! 

 

 

Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met 

• het algemeen schoolreglement voor 2022-2023 van de Scholengroep Sint-Rembert vzw 

• de schooleigen brochure voor 2022-2023 met de schoolgebonden afspraken en leefregels 

• de lijst met de financiële bijdrage voor 2022-2023, die terug te vinden is in de 

schoolbrochure.  
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In het kader van de nieuwe 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  

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): 

 

 

 

Naam leerling: ………………………………………………………… 

Klas: ………………………………………………………………………… 


