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Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u ons inschrijfformulier.
Basisschool Triangel te Linne is een school van het bijzonder onderwijs, d.w.z. dat ze bestuurd wordt
door een schoolbestuur (en niet door de gemeente zoals bij openbare scholen).
Hoewel ons onderwijs gebaseerd is op een rooms katholieke grondslag, worden alle kinderen op
school toegelaten waarvan de ouders/verzorgers, ongeacht hun gezindte of afkomst, de
doelstellingen van de school respecteren.
Bij de aanname van nieuwe leerlingen op onze school hebben wij voor onze verplichte administratie
en voor een goede begeleiding van uw kind enkele gegevens nodig.
Deze informatie wordt door alle scholen in Nederland voor alle kinderen gevraagd.
Wij kunnen ons voorstellen, dat u -in verband met uw privacy- enkele kanttekeningen plaatst bij
sommige vragen. De gegevens zijn echter noodzakelijk om te kunnen bepalen hoeveel leerkrachten
er voor de betreffende school nodig zijn.
De minister gaat ervan uit, dat kinderen in bepaalde omstandigheden in een achterstandssituatie
verkeren. Bijvoorbeeld kinderen waarvan de ouders een opleiding hebben die niet hoger is dan lager
beroepsonderwijs. Die kinderen krijgen dan een extra “gewicht”.
Als een school veel van deze kinderen heeft, kan zij voor hen extra formatie (meer leerkrachten)
krijgen. De school moet dit echter kunnen aantonen met door de ouders getekende formulieren.
Daarom verzoeken wij u de formulieren volledig in te vullen en ondertekend op school in te leveren.
Met nadruk willen we erop wijzen, dat de door u verstrekte gegevens door de school als strikt
vertrouwelijk zullen worden behandeld. Dat betekent dat de school de gegevens niet aan anderen zal
doorgeven, behalve wanneer dit in het belang van het kind noodzakelijk is. De rijksinspecteur van het
basisonderwijs heeft uit hoofde van zijn functie inzage in de gegevens.
Indien u bij het invullen van dit formulier op problemen mocht stuiten, dan kunt u met uw vragen op
school terecht.

Met vriendelijke groeten,

Ad Jeurissen
Directeur

