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Toestemmingsformulier persoonsgegevens - voor ouders 
versie 1.0 – oktober 2018 

Volgens de AVG ben ik als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om transparant te zijn over welke 
persoonsgegevens er van u en uw kind door mij worden verwerkt, met welk doel deze verwerking 
plaatsvindt, en dient u als ouder/verzorger mij hiervoor expliciet toestemming te geven. U verleent 
deze toestemming door invullen en ondertekenen  van dit formulier. 

Ondergetekende geeft aan remedial teacher Lidwien van Bommel van RTvanBommel te Bunnik 
toestemming om de volgende gegevens in haar administratie / cliëntendossier vast te leggen en te 
gebruiken: 
(s.v.p. aankruisen) 

 ik geef toestemming voor het opslaan van mijn naam en de naam van mijn kind, ons adres, 
woonplaats en emailadres, zodat deze gebruikt kunnen worden voor administratie en 
facturering. 

 ik geef toestemming voor het opslaan van mijn naam en de naam van mijn kind, ons adres, 
woonplaats, telefoonnummer en emailadres, zodat deze gebruikt kunnen worden voor het 
onderhouden van contact over de begeleiding van mijn kind.  

 ik geef toestemming voor het opnemen van de naam en geboortedatum van mijn kind, de 
gegevens over de leerproblemen en/of ontwikkelingsproblemen van mijn kind en 
eventuele onderzoeksverslagen in een papieren of digitaal dossier. Deze gegevens zijn nodig 
om de begeleiding van mijn kind goed te kunnen uitvoeren.  

 ik geef toestemming voor het noteren en bewaren van medische informatie die van belang 
is voor de begeleiding van mijn kind en die de (voorschoolse) neuro motorische ontwikkeling 
van mijn kind mogelijk hebben belemmerd of belemmeren. Het gaat hierbij alleen om 
informatie die ik zelf (mondeling) heb gegeven.  

 ik geef toestemming voor het delen van relevante gegevens over de leerproblemen van mijn 
kind, en de gegevens over de behandeling en voortgang daarvan met de leerkracht of intern 
begeleider van de school van mijn kind.  
RT van Bommel neemt nooit contact op met bovengenoemde personen zonder mijn 
uitdrukkelijke toestemming en nooit na beëindiging van het begeleidingstraject.  

Ik heb te allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in 
te trekken.  

Ouder/verzorger 1: 

Plaats en datum Handtekening 

 
 
 
 

Ouder/verzorger 2: 

Plaats en datum Handtekening 

 
 
 
 

 


