ONDERWIJSCONTRACT
WIJ VERZOEKEN U DIT ONDERWIJSCONTRACT
VOLLEDIG IN TE VULLEN EN DAARNA TE ONDERTEKENEN.

Onderwijs en begeleiding
 Ik ga akkoord met de inrichting van het onderwijs op het JTC, ik werk met de school samen om zo het
onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.
 Ik ga akkoord met de wijze waarop het JTC de school organiseert (onder andere beschreven in het
Leerling-statuut en de overgangsnormen), hierbij inbegrepen de regelingen rondom ordemaatregelen en
informatie-uitwisseling tussen school en ouders.
 Ik ga akkoord met het aanmerken van de eerstgenoemde ouder op het inschrijfformulier als
contactpersoon.
 Ik ga akkoord met de manier waarop het JTC (breedte)ondersteuning organiseert (onder meer
beschreven in het school ondersteuningsprofiel, de regeling specifieke faciliteiten en de
privacyregeling).
 Ik verplicht mij tot het delen van informatie die relevant is voor de school in het kader van het onderwijs of
de begeleiding van de leerling.

Privacy
 Ik ga akkoord met de regeling over privacy van leerling-gegevens, alsmede de verwerking van deze
gegevens, waarmee de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd en die gepubliceerd is op de website.
 Ik geef toestemming aan de school om binnen de schoolomgeving (inclusief het niet-openbare deel
van de ICT-omgeving) beoordelingen en resultaten bekend te maken op (digitale) prikborden en
dergelijke, middels publicatie van klassen- of groepslijsten waarop ook mijn dochter/zoon voorkomt.
 Ik geef toestemming aan de school om video’s, foto’s of verslagen van reizen, excursies, projecten,
optredens, wedstrijden, feesten en andere school gerelateerde activiteiten waarop mijn zoon/dochter
voorkomt, te publiceren, met dien verstande dat op mijn expliciete verzoek een bijdrage waarop mijn
zoon/dochter herkenbaar voorkomt direct zal worden verwijderd;
 Ik ga akkoord met het 'Gebruikersreglement ICT-middelen' zoals gepubliceerd op de JTC-website
onder 'Privacy' om het gebruik van JTC-faciliteiten als JTC-netwerk, school-wifi, laptops en digitale
leermiddelen mogelijk te maken.
Ik geef toestemming aan de school om tijdens schoolactiviteiten gemaakte foto’s of korte filmpjes
waarop mijn zoon/dochter voor komt te gebruiken voor promotionele doeleinden van de school
(schoolgids, voorlichtingsfolders, website).

