Volgnr.:

INSCHRIJVINGSFICHE 2019-2020
Naam:
Voornaam:
Geslacht: M / V

Nationaliteit:

(omcirkelen)

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Rijksregisternr. (**):
(zie SIS kaart mutualiteit)(begint met de omgekeerde geboortedatum: JJMMDD…….)

Broer of zus reeds op school: JA / NEE
(omcirkelen) (verder aanvullen op pag. 3: fam. gegevens)

Vader:

Moeder:

Naam:

Voornaam:

Beroep (**):

Mailadres:

Naam:

Voornaam:

Beroep (**):

Mailadres:

Adres:
Postnr.:

Gemeente:

Vast toestel:

Noodnummer:

GSM vader:

GSM moeder:

Vorige school – naam (**):

Leerjaar:

Vorige school – adres (**):
Huisdokter:

Telefoon huisdokter:

(*) = aankruisen wat van toepassing is / (**) = niet verplicht in te vullen

Handtekening
Wie ondertekent  ouder  voogd  opvoeder, verklaart dat de gegevens juist zijn.
Ondergetekende, houder van het ouderlijk gezag, geeft hierbij eveneens de toestemming om bovenstaande gegevens over te
zetten op het centraal inschrijvingsregister van het Sint-Jan Berchmanscollege of de Sint-Jan Berchmansmiddenschool,
Kasteelstraat 12 te Avelgem. Daarmee geldt dit formulier dan ook als definitief wettelijk inschrijvingsformulier. De inschrijving
gebeurt onder de opschortende voor-waarden van enerzijds een niet akkoord gaan met het pedagogisch project van de school,
de engagementsverklaring en het school-reglement van 2019-2020 en anderzijds van het niet behalen van een attest
basisonderwijs op het einde van het schooljaar 2018-2019.

Handtekening
De Wet Verwerking Persoongegevens (8 december 1992) is van toepassing op de persoonsgegevens die met dit formulier
opgevraagd worden. De school verwerkt deze gegevens voor leerlingenadministratie (000735517 / 000737879) en voor
leerlingenbegeleiding (000735616 / 000737990). U hebt het recht de gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren. De
verwerking van deze gegevens is ingeschreven in het openbaar register onder het nummer 00755351 (Sint-Jan
Berchmansmiddenschool). U kunt dit register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Regentschapsstraat 61, 1000 Brussel)

Boekendienst:




Ik bestel graag alle boeken en cursussen nieuw via de school
Ik bestel graag alle boeken indien mogelijk tweedehands en cursussen nieuw via de school
Ik bestel zelf alle boeken (niet via school). De cursussen zullen wel via school geleverd worden.

De leerling schrijft in voor: (aankruisen wat van toepassing is)

Middenschool













1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1B
1B

Focus klassieke talen
Focus klassieke talen met CLIL*
Focus moderne talen
Focus moderne talen met CLIL*
Focus wiskunde – wetenschappen
Focus wiskunde – wetenschappen met CLIL*
Focus economie
Focus sociale vorming
Focus technologie
Focus sport
Focus economie
Focus sociale vorming

*CLIL: de leerling krijgt het vak godsdienst in het
Frans








2A
2A
2A
2A
2A
2A

handel en ondernemen
Latijn
Latijn met CLIL**
moderne wetenschappen
moderne wetenschappen met CLIL**
mechanica-elektriciteit
(techniek en engineering)
 2A mechanica-elektriciteit
(techniek en engineering)
met 1 uur extra wiskunde
 2A sociale en technische vorming

** CLIL: de leerling krijgt het vak
natuurwetenschappen in het Frans

College
 3 Economie
 4 u. wiskunde
 5 u. wiskunde
 3 Latijn
 4 u. wiskunde
 5 u. wiskunde
 3 Ondernemen en IT (Handel)
 3 Wetenschappen

 4 Economie
 4 u. wiskunde
 5 u. wiskunde
 4 Latijn
 4 u. wiskunde
 5 u. wiskunde
 4 Ondernemen en IT (Handel)
 4 Wetenschappen

Ik kies voor CLIL in het derde jaar:
= vakken godsdienst en een onderdeel van economie
in het Engels
 JA

Ik kies voor CLIL in het vierde jaar:
= vak geschiedenis in het Engels
 JA

 NEE







5 Economie-moderne talen
5 Economie-wiskunde
5 Latijn-moderne talen
5 Latijn-wiskunde
5 Marketing en ondernemen (Handel)
5 Wetenschappen-wiskunde

Bijzondere wensen …

 NEE







6 Economie-moderne talen
6 Economie-wiskunde
6 Latijn-moderne talen
6 Latijn-wiskunde
6 Marketing en ondernemen (Handel)
6 Wetenschappen-wiskunde

Volgnr.:

INSCHRIJVINGSFICHE 2019-2020
Deel 2 (bijkomende familiale gegevens)
Naam:
Voornaam:

➢ aantal kinderen ten laste (**): ……………
Vul hieronder de namen in van broer(s) en/of zus(sen) met hun respectievelijke geboortedata. Duid in de eerste kolom aan met een B
of een Z (broer of zus). Noteer de kinderen in volgorde van leeftijd: de oudste bovenaan!

Broers / zussen (**):
B/Z

Naam en voornaam

geboortedatum

Thuistaal

Nederlands:  Ja

 Nee

(*)

Indien GEEN Nederlands: welke taal spreekt de leerling thuis?
 bij moeder:
 bij vader:
 met broers/zussen:
Bijzondere gezinssituatie (enkel in te vullen indien van toepassing)
 gescheiden

 NSG (nieuw samengesteld gezin)

 vader / moeder overleden (*)

Indien gescheiden of NSG:
➢ Briefwisseling (o.a. uitnodigingen oudercontact) worden toegestuurd aan:
 vader moeder  beide ouders (*)
➢ Rekeningen worden toegestuurd aan:
 vader moeder  ander: nl. ……… ……………………………………………(*)
➢ Verblijfplaats(en) van de leerling: adresgegevens invullen
 bij vader: ………………………………………………………………………………………….
 bij moeder: ……………………………………………………………………………………….
 elders: namelijk bij ………………………………………………………………………………
(*) = aankruisen wat van toepassing is / (**) = niet verplicht

Volgnr.:

INSCHRIJVINGSFICHE 2019-2020
Deel 3 (aanvullende schoolgegevens)
Naam:
Voornaam:

Vorige school
Omschrijving van het gevolgde leerjaar (schooljaar 2018-2019)
•
•

Basisonderwijs: (*)
Secundair onderwijs: (*)

 5e leerjaar  6e leerjaar
 1A
 1B
2A
 BVL
 Andere: …………………………….

 BLO
 BUSO

Naam van de school (**) : ……………………….………………………………………..
Adres (**) : ……..…………………………………………… Gemeente ………………..
(**) = niet verplicht
Resultaten van het gevolgde leerjaar 2018-2019:
(Gelieve het getuigschrift basisonderwijs of het behaalde attest SO hierbij te voegen!)
•

De leerling heeft het getuigschrift basisonderwijs behaald:
Behaalde resultaten:
Kerstperiode:

•

 ja

 neen (*)

totaal pct: ………%

- taal: ……… %

- rekenen ……… %

Einde schooljaar: totaal pct: ………%

- taal: ……… %

- rekenen ……… %

A

 C (*)

Secundair onderwijs: de leerling behaalde het attest
Indien B-attest:

B

clausulering voor :…………………………………………………………………
advies : …………………………………………………………………………..

Basofiche

(*) = aankruisen wat van toepassing is

Tal van basisscholen bezorgen de kinderen een BASO-zorgfiche bij de overstap naar het secundair
onderwijs. Deze fiche kan heel wat extra informatie verstrekken in het kader van een goede opvolging
van uw kind van bij de aanvang van het schooljaar.
Indien u dergelijke fiche ontving, vragen wij u om deze samen met dit dossier te bezorgen.
Basofiche beschikbaar:  Ja

 Nee

(*)

Volgnr.:

INSCHRIJVINGSFICHE 2019-2020
Deel 4 (Privacydisclaimers)
Naam:
Voornaam:
1 Algemeen
De hier gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven. De school gebruikt deze gegevens om haar taken
en verplichtingen te kunnen vervullen. De ouders en meerderjarige leerlingen hebben het recht deze
gegevens in te kijken en, als zij een fout vaststellen, te laten verbeteren.
De school verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is
afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid.
De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar),
behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen en zoals bepaald in de geldende wetgeving om
persoonsgegevens te verwerken(VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/Eg
of m.a.w. de algemene verordening gegevensbescherming). Meer informatie over het informatieveiligheid- en
privacybeleid is terug te vinden op onze website of kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden.
2 Gevoelige gegevens
De hier of later gevraagde info i.v.m. gevoelige gegevens verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van
uw kind. U dient uw expliciete toestemming te geven om deze gegevens te verwerken.
De school verwerkt deze informatie in haar administratie- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is
afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid en er zijn specifieke
beveiligingsmaatregelen van toepassing.
De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw kind op SG Sint-Paulus op te volgen.
Indien u ervoor kiest om bepaalde medische, of andere (gevoelige) informatie niet te verstrekken of als u niet
expliciet toestaat dat de school deze verwerkt, dan kan de school ook niet verantwoordelijk gesteld worden
voor eventuele incidenten of problemen, die voortkomen uit het feit dat deze informatie niet bekend was.
O Door dit bolletje aan te vinken geef ik expliciete toestemming om gevoelige gegevens te
verwerken
3 Wijzigingen doorgeven
De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom vragen we om wijzigingen steeds aan ons door
te geven via het onthaal/secretariaat, i.h.b. als het om contactgegevens gaat.

Handtekening
0 ouder

0 voogd

……………………………………..

0 opvoeder

(aankruisen wat van toepassing is)

