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1. In  verband met de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben we de manier van 

werken moeten aanpassen. Belangrijkste om te weten is dat we het inschrijfformulier hebben 
opgedeeld in een Inschrijfformulier en een Serviceformulier. De persoonlijke gegevens en de 
leergegevens worden zo gescheiden opgeslagen en zijn niet herleidbaar. Zowel het 
Inschrijfformulier als het Serviceformulier moet ingevuld worden bij aanmelding van de 
leerling met de ouder.

2. We gebruiken ook nog een aanwezigheidsformulier voor iedere zaterdag. De namen van de 
leerlingen moeten genoteerd worden, maar na tellen en archiveren van het aantal leerlingen dat
aanwezig was, wordt dit formulier vernietigd.

3. Wij stappen NU over op de nieuwe AVG correcte manier van werken. Dit betekent dat ook voor 
alle reeds bekende leerlingen het nieuwe inschrijfformulier ingevuld moet worden. De reeds 
bekende leerlingen hoeven het Service formulier niet in te vullen. Dit zal de bekende leerlingen 
klassikaal verteld moeten worden in de komende maanden! 

4. Bij de inschrijving moet een ouder aanwezig zijn, maar voor reeds bekende leerlingen zullen we 
een overgangsregeling hebben. De reeds bekende leerlingen mogen het inschrijfformulier mee 
naar huis nemen en daar in laten vullen door de ouder. Bij inlevering van het formulier zullen we 
de ouder bellen ter bevestiging van het akkoord van de ouder.

5. Het tekenen van het inschrijfformulier door de ouder is ook het akkoord voor de privacy 
verklaring. De privacy verklaring is (zsm) op de website <www.stuka.nl> te vinden.

6. De aanwezigheidslijst van de begeleiders hebben we niet nodig en is dus vervallen.

7. De formulieren moeten afgesloten opgeslagen worden dus in de rechter kast!
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Inschrijfformulier leerlingen

Gegevens leerling:
Voornaam: …………………………………………………………………………………………

Achternaam: …………………………………………………………………………………………

Naam ouder: …………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer ouder: …………………………………………………………………………………………

Datum inschrijving: …………………………………………………………………

Vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

De Stichting Stuka gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. De stichting gebruikt deze 
gegevens voor geen andere doeleinden dan opgenomen in de privacyverklaring. De privacyverklaring 
kunt u vinden op de website <www.stuka.nl>

Voor akkoord handtekening ouder:

In te vullen door begeleider

Ingeschreven door: …………………………………………………………………

Check ID leerling of ouder bij inschrijving: Ja / Nee

Bijzonderheden ten aanzien van begeleiding:
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Serviceformulier

Maand - Jaar van aanmelding:  _ _ _  / _ _ _ _

Gegevens school:
Naam school: ………………………………………………………………………………………….

Leerjaar: ………………………………………………………………………………………….

Vorm van onderwijs: ………………………………………………………………………………………….

Ik wil graag begeleiding hebben in de volgende vakken:
Bs Basis school Wi A Wiskunde A Gs Geschiedenis

Ne Nederlands Wi B Wiskunde B Ak Aardrijkskunde

En Engels Na Natuurkunde Anders, namelijk:

Du Duits Sk Scheikunde

Fr Frans Ec Economie

La Latijn Bi Biologie

Ik heb over de Stuka gehoord via:

o Ouders

o Vrienden/kennissen

o School

o Media (krant, radio, etc)

o Overig ……………………….
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Aanwezigheid leerlingen

Datum:  ___ / _____ / _______

Voornaam - Achternaam Voornaam - Achternaam

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40
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Document aanpassingen:

Versie: 20180831 v05

Datum: 17 november 2018

Door: Willem

Aanpassing: Op inschrijfformulier het Naam label veranderd in Voornaam en Voornaam in Achetnaam 
om verwarring te voorkomen. Telefoonnummer leerling verwijderd omdat niet nodig.
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