INSCHRIJFFORMULIER
KIND
Naam leerling:

Geboortedatum
(ddmmjj)

Nationaliteit(en)
leerling:
Eerste taal
leerling:
Straat:

Evt. verdere talen

Stad:

Telefoonnummer:

Postcode

Medische
bijzonderheden:
VERZORGER #1
Naam:

Nationaliteit:

Eerste taal
moeder:
Mobiel Nr.:

E-Mail:

VERZORGER #2
Naam:

Nationaliteit:

Eerste taal vader:
Mobiel Nr.:

VERDERE GEGEVENS
Welke taal wordt thuis het
meest gesproken:
Huidige dagschool
groep/level:
Schooltijden:

E-Mail:

1.

2.

3.

Instructietaal
dagschool:

1

Verklaring enkele of dubbele inschrijving:
Het Ministerie O.C. en W. verstrekt per leerling 1x per jaar een subsidie. Daarom vragen wij u of uw
dochter/zoon ingeschreven is bij bv IVIO-Wereldschool, Edufax of Stichting IBID („Onderwijs op afstand“) of
wordt voor haar/hem op enige manier subsidie van het NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland) ontvangen?
Kruis uw antwoord aan.
JA

NEE

Wat wilt u met het Nederlandse onderwijs bij de NSM bereiken?
Graag willen we weten wat u met het volgen van Nederlands onderwijs bij de NSM wilt bereiken. Kruis aan
welk doel, beschreven onder mogelijkheid 1,2 of 3 het best overeenkomt met uw plannen.
Mogelijkheid 1: U wilt over een aantal (1 – 5 jr) jaren terugkeren naar Nederland/België. U
wenst op dat moment aansluiting (voor talenkennis Nederlands) aan het NL onderwijs op een
niveau van een klas passend bij de leeftijd van het kind.
Uw kind heeft als eerste taal Nederlands, eventueel met daarnaast nog andere talen.
Mogelijkheid 2: Hier staat voorop de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil te houden,
met eventueel een terugkeer naar Nederland/België. Het onderwijs is niet primair gericht op
aansluiting aan een Nl school, maar op een qua taalopzicht soepel verlopende aansluiting bij een
eventuele terugkeer naar Nederland/België.
Het kind spreek Nederlands, maar ook een andere taal is erg dominant. In de Nederlandse les
wordt geprobeerd vooral een zo hoog mogelijke mondelinge taalvaardigheid te bereiken.
Mogelijkheid 3: Doel is het aanleren van Nederlands als tweede taal, misschien met als doel
terugkeer naar Nederland/België, maar als primair doel: taal- en cultuurcontact. Het kind
spreekt nauwelijks of slecht Nederlands en het eerste doel in de les zal gericht zijn op
uitbreiding van de woordenschat en taalvaardigheid.

Actieve ouderhulp:
De NSM is een non-profit organisatie. We verwachten van elke ouder een actieve bijdrage in de vorm vanb.v .
hulp bij kopiëren van lesmateriaal op de school, bibliotheekbeheer, ondersteuning bestuur, meehelpen in de
les, hulp bij eventueel huiswerk van de leerling, hulp bij organisatie evenementen (uitstapjes, toetsdagen,
evenementen) etc. Dit natuurlijk na overleg en rekening houdend met de individuele mogelijkheden. Met de
inschrijving verklaart u zich bereid de NSM actief te ondersteunen.

We willen graag weten hoe u de NSM hebt leren kennen: ______________________________
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INSTEMMINGSVERKLARING PRIVACY WETGEVING
Sinds 25 mei 2018 moeten alle instellingen in de EU, dus ook de Stichting Nederlandse School München
(verder aangeduid als NSM), voldoen aan de nieuwe wet op persoonsgebonden gegevens. De volgende
gegevens worden door de NSM bij de aanmelding/tijdens het intakegesprek verzameld:
•
•
•

Van de leerling: Naam, geboortedatum, nationaliteit, medische bijzonderheden, 1e taal, 2e taal,
adresgegevens, gegevens dagschool
Van de ouders: Naam, nationaliteit, 1e taal, mobiel nummer, emailadres
Taalgebruik thuis, doelstellingen NTC onderwijs, onderwijsdag

Voorts worden de volgende persoonsgebonden gegevens gedurende het schooljaar/de schooljaren verzameld:
•
•
•

Resultaten CITO toetsen
Resultaten leestesten (AVI)
Foto’s opgenomen tijdens de lesuren, in klasverband of tijdens groepsactiviteiten (uitstapjes,
cultuurdagen, etc.). Dit zijn in geen geval portretfoto’s maar het kind, de ouder(s) en eventuele andere
familieleden zijn eventueel hierop zichtbaar.

Met het inschrijven van uw kind gaat U teveneens accoord met de volgende privacyverklaringen.

Uitwisseling adressen binnen de NSM:
Voor het interne gebruik van uw privégegevens (bestuur, directie, leerkrachten) ten behoeve van het
maken van leerlingenlijsten, opstellen van schoolgeld rekeningen en voor efficiënt contact tussen
ouders, bestuur en directie (inclusief algemene informatie emails en nieuwsbrieven).
Voor het verstrekken van leerling gegevens (naam, geboortedatum en nationaliteit) aan het NOB
(stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, zie ook www.stichtingnob.nl). Deze gegevens heeft
het NOB nodig om de leerlinggebonden subsidie te kunnen verstrekken. Het NOB gaat zorgvuldig om
met deze gegevens (een document van het NOB met hun privacyverklaring is in voorbereiding). Mocht
u deze toestemming weigeren behoudt de NSM zich het recht voor de misgelopen subsidie op de
ouders te verhalen.
Voor het vastleggen van testresultaten van uw kind(eren) binnen het “Leerling Volg Systeem”(LVS)
van de CITO. Het hele systeem wordt 2x per jaar naar CITO gestuurd, een kopie wordt opgeslagen in de
“cloud”. Deze gegevens worden gebruikt om de ontwikkeling van het kind te volgen en voor het
maken van de rapporten. Uiterlijk 2 jaar na het verlaten van de NSM worden de gegevens volledig uit
het systeem verwijderd (inclusief de “cloud”). De gegevens worden versleuteld en geanonimiseerd
naar CITO gestuurd waar ze gebruikt worden voor het aktualiseren van de normgegevens en voor
landelijke analyse. Voor de uitgebreide privacyverklaring van CITO zie:
https://www.cito.nl/overcito/contact/privacyverklaring.
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Verklaring internetpublicatie:
De ouder(s) gaat/n er mee akkoord dat foto’s in het internet (NSM website en NSM Facebook)
worden gepubliceerd waarop de ouder(s), kind met eventuele familieleden zichtbaar zijn. Dit zijn in
geen geval portretfoto’s, maar foto’s opgenomen tijdens de lesuren, of in klasverband of tijdens
groepsactiviteiten zoals b.v. uitstapjes, sinterklaasfeest, etc. Bij bezwaren zullen eventuele
gepuliceerde foto’s zo spoedig mogelijk na een schriftelijke reactie uit de website gehaald worden.

Aansprakelijkheid bestuur:
Met de inschrijving verklaart u dat het bestuur en leerkrachten niet aanspraklijk gesteld kunnen worden voor
b.v. letsel of elk ander soort nadeel, ontstaan door het volgen van lessen of activiteiten van de NSM.

_______________________________

__________________________________

Datum, Plaats:

Handtekening ouder (wettelijk verzorger)
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