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Geachte, 

 

De AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die van kracht is 

gegaan op 25 mei 2018, legt ons een aantal extra administratieve taken en plichten op.  Ze 

verplicht ons o.a. om een aantal extra schriftelijke toestemmingen te vragen.  Ook vraagt ze 

om de gegevens, die we reeds van jullie zoon/dochter verwerkt hebben, up-to-date te houden.   

Mogen wij u daarom vragen om volgende vragen in te vullen en zo snel mogelijk terug aan de 

school terug te bezorgen.  Indien u op deze vragenlijst gevoelige informatie noteert, kan u 

deze vragenlijst best in een gesloten envelop terug bezorgen aan het secretariaat. 

De hier gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind.  De 

school kan echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn en kan hier 

door dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op ieder moment intrekken. U hebt ook het recht 

deze gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren.   

 

BuSO De Garve verwerkt deze informatie in haar administratieve- en leerlingvolgsysteem.  

De toegang is afgeschermd met een, op basis van classificatie bepaald, gebruikersbeleid.  De 

info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen 

schooljaar) en behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen.  

 

Meer info over het informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden op www.buso-

degarve.be of kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden.  Vragen en opmerkingen ivm 

de bundel of het privacy beleid van BuSO De Garve kunt u telefonisch doorgeven aan ons 

secretariaat of via mail op volgend email-adres: privacy@degarve.be. 

 

Rita Creemers 

 

Directeur BuSO De Garve  

http://www.buso-degarve.be/
http://www.buso-degarve.be/
mailto:privacy@degarve.be


 

 

                    

 

Naam en voornaam van de leerling: 

………………………………………………………………….   

 
 

Gelet op de AVG-wetgeving willen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een 

aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen. 

Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke 

gegevensverwerkingen.  

 

Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen. 

Indien de leerling (18+) niet over voldoende beoordelingsvermogen beschikt, moet een 

ouder of voogd toestemming geven voor de gegevensverwerking. 

 

Een gegeven toestemming kan op elk moment schriftelijk herroepen worden. 

 

 

Duidt het juiste bolletje aan: JA NEEN 

Indien  er  foto’s genomen worden van activiteiten, 
excursies, enz. waarop een leerling geïdentificeerd kan 
worden, waar mogen we deze gepubliceren? 

  

- Op onze schoolwebsite: www.buso-degarve.be  
 

O O 

- De sociale media van de school, nl. 
https://www.facebook.com/busodegarve/ 
 

O O 

- Publicaties in het krantje Ter Engelen nieuws 
O O 

 

 

Herkenbare foto’s van onze leerlingen kunnen ten alle tijden zonder toestemming 

worden gebruikt in de gebouwen van BuSO De Garve als dit in teken van ondersteuning 

van een lesgebeuren of een activiteit wordt gebruikt. 
 

Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het 

kader van de vermelde doelen.  

 

Datum: ……… / ……… / 20……… 

 

Naam ouder / leerling: …………………………………………………… 

 

 

Handtekening:    ……………… 

 

http://www.buso-degarve.be/
https://www.facebook.com/busodegarve/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MEDISCHE FICHE 

Op welk(e) telefoonnummer(s)/gsm(s) kunnen we u bereiken in noodgevallen: 

 

Telefoon/gsm: ……………………………………………………    Naam eigenaar nummer:…......................................... 

Telefoon/gsm: ……………………………………………………    Naam eigenaar nummer:…......................................... 

 

Naam huisarts telefoon huisarts 

 

 

 

 

Diagnose: ( bijvoorbeeld, een bepaald syndroom, andere beperking, epilepsie, 

gedragsmoeilijkheden) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o Andere belangrijke medische mededelingen om rekening mee te houden? 

(bv. vroegere ziekten, ongevallen of heelkundige ingreep) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wordt uw kind hiervoor opgevolgd door een specialist, orthopedist, psychiater,…. 

Zo ja, naam en tel nummer? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Welke adviezen, therapieën worden aangeraden?  

 

O    Hulpmiddelen (steunzolen, orthese, corset, hoorapparaat) : 

zo ja, waarvoor : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 indien ja, welke datum laatste nieuw aankoop :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art.9 lid 1 AVG), tenzij u BuSO De 

Garve hier schriftelijk toestemming voor geeft (art.9 lid 2 AVG). U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op ieder 

moment intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren. 

BuSO De Garve  verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsysteem. De toegang is afgeschermd 

met een, op basis van de classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid. De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op 

de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar) en behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen. Meer info over het 

informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden op www.buso-degarve.be of kan op eenvoudige vraag geraadpleegd 

worden. 

De hier gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te 

geven om deze gegevens te verwerken. Gevoelige informatie kan u bij voorkeur indienen in een gesloten omslag.  

 

U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon of dochter mee te delen. De school kan echter geen 

rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn en kan hierdoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

http://www.buso-degarve.be/


O    Kan uw kind fietsen : 

zo ja, tweewieler, driewieler  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Medicatie 

Ja / neen 

Zo ja, naam  geneesmiddel/ reden van inname: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tijdstip van inname + dosering: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indien wij medicatie op school moeten toedienen aan uw zoon/dochter kunnen wij dit enkel 

met een schriftelijk toelating van een dokter.  Gelieve daarom bijgevoegd formulier “Attest 

Medicatie“ in te laten vullen door uw huisarts en het af te geven aan het secretariaat of de 

verpleegster. 

Ook bij verandering van de medicatie moet dit schriftelijk gemeld worden met een 

doktersattest. Een blanco attest kan u steeds verkrijgen op school of via de leerkracht van 

uw kind. U kan dit attest ook downloaden op de website van onze school. 

 

Vaccinatie 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus (klem):      ja  /   neen 

Datum van de laatste inspuiting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allergie                  ja   /  neen 

Zo ja, waarvoor ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zo ja, welke medicatie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat kan er gedaan worden bij opkomende allergie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dieet / Halal voeding                           ja  /  neen 

Zo ja, welk? 

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik geef de  toestemming om de gegevens van de medische fiche te verwerken. 

 

 

       Naam:    Datum:     Handtekening: 

 

 

…………………………………  ………………………………………   …………………………………………  



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

EPILEPSIE FICHE 

De onderstaande vragen zijn enkel in te vullen indien uw zoon/dochter aan een of andere vorm van 

EPILEPSIE lijdt. 

 

Hoe uit zich de epilepsie (welke vorm)? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Neemt uw kind hiervoor medicatie? Zo ja, welke, hoeveel en wanneer 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er nog aanvallen? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indien er nog aanvallen zijn, kan je deze aanval zien aankomen? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke stappen moeten er ondernomen worden als uw kind een aanval heeft?  

Noodmedicatie? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wanneer was de laatste aanval? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mag uw kind zwemmen? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuele opmerkingen : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik geef de  toestemming om de gegevens van de epilepsiefiche te verwerken. 

 

            Naam:                      Datum             handtekening 

 

……………………………………………   …………………………………   ………………………………………… 

 

Als veiligheidsregel stelt de school een zwemverbod van 6 maanden na een 

epileptische aanval.  Gelieve elke aanval steeds aan BuSO de Garve te 

melden om de veiligheid van uw kind te garanderen. 

 

  

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art.9 lid 1 AVG), tenzij u BuSO De 

Garve hier schriftelijk toestemming voor geeft (art.9 lid 2 AVG). U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op ieder 

moment intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren. 

BuSO De Garve  verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsysteem. De toegang is afgeschermd 

met een, op basis van de classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid. De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op 

de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar) en behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen. Meer info over het 

informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden op www.buso-degarve.be of kan op eenvoudige vraag geraadpleegd 

worden. 

De hier gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te 

geven om deze gegevens te verwerken. Gevoelige informatie kan u bij voorkeur indienen in een gesloten omslag.  

 

U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon of dochter mee te delen. De school kan echter geen 

rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn en kan hierdoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

http://www.buso-degarve.be/


 

TOESTEMMING OM MEDISCHE/PARAMEDISCHE GEGEVENS OP TE 

VRAGEN 

 

 

Ik, ………………………………………………………………………………………………… , ouder van  

 

………………………………………………………………… 

 

geef hierbij de toestemming aan de school/ behandelende therapeuten  om 

medische/ paramedische gegevens op te vragen bij de behandelende artsen/ 

paramedisch personeel gedurende de periode dat het kind in BuSO De Garve 

ingeschreven is. 

 

 

       Naam:                               Datum:                      Handtekening: 

…………………………………………        ………/…………/20……  ………………………………… 

 

 

 

 

TOESTEMMING GEVEN OM ZELFSTANDIG NAAR SCHOOL TE KOMEN 

 

 

Ik, …………………………………………………………………………… geef toestemming dat  

 

mijn zoon / dochter ………………………………………………………………zelfstandig naar school  

 

komt, al dan niet te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer vanaf  

 

…………/……………/20……  

 

       Naam:                               Datum:                      Handtekening: 

…………………………………………        ………/…………/20……  ………………………………… 

 


