
MEER INFO?
www.muzarto.be 

Muzarto
Academie voor Muziek, Woord en Dans

Kerkstraat 3, 2910 Essen
03 667 33 79

Kerkeneind 21, 2920 Kalmthout
03 666 90 11

Naam

Adres

Geboortedatum

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geslacht

Rijksregisternummer

Telefoonnummer(s)

Emailadres(sen)

Opmerkingen

Zie ook achterzijde

Naam van vader, moeder en/of voogd (voor minderjarige leerlingen)

INSCHRIJVINGSFORMULIER
SCHOOLJAAR 2022/2023

CURSUS
(vb. dansinitiatie, muziekatelier, dramalab…)

GRAAD
(vb. 2.3)

VESTIGINGSPLAATS
(vb. Essen)

De gegevens die u invult op het inschrijvingsformulier, worden opgeslagen in de leerlingenadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze 
administratie is de Privacywet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel dat 
de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft (als ouder) het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uzelf of uw kind). 
Als de gegevens niet kloppen, dan mag u vragen de informatie te verbeteren of aan te vullen. Voor meer informatie over de omgang met de privacy van u of uw kind, verwijzen wij u naar ons 
privacyreglement, het academiereglement en de website.
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Met de vragen hieronder willen wij u/uw kind zo goed mogelijk begeleiden op school. 
Deze informatie verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uzelf of uw kind. 

De hieronder gevraagde informatie is noodzakelijk om de inschrijving te kunnen verwerken.

het academiereglement, terug te vinden op www.muzarto.be

het artistiek pedagogisch project, terug te vinden op www.muzarto.be

JA, ik geef toelating tot het publiceren van beelden van mij(n kind) op de website, sociale media, in de school-

nieuwsbrief, Essen Info, Tussen Hei en Maatjes.

NEEN, ik geef geen toelating tot het publiceren van beelden van mij(n kind) op de website, sociale media, in de 

schoolnieuwsbrief, Essen Info, Tussen Hei en Maatjes.

Heeft de leerling aandachts-, lees-, schrijf-, spreek- of rekenproblemen?

Heeft de leerling fysieke of motorische problemen (evenwicht, coördinatie, gezichts- of gehoorprobleem)?

Volgt de leerling nog les in een andere academie? En zo ja, de welke?

Indien van toepassing: de leerling volgt in het dagonderwijs les in deze school:

Ik onderteken voor akkoord met:

Door het gebruik van filmmateriaal en de publicatie van foto’s op onder meer de website en sociale media willen wij 
een beeld scheppen van wat er op school leeft.

Ik wens een papieren exemplaar te ontvangen van beide documenten: JA / NEEN

Datum Handtekening

De gegevens die u invult op het inschrijvingsformulier, worden opgeslagen in de leerlingenadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze 
administratie is de Privacywet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel dat 
de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft (als ouder) het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uzelf of uw kind). 
Als de gegevens niet kloppen, dan mag u vragen de informatie te verbeteren of aan te vullen. Voor meer informatie over de omgang met de privacy van u of uw kind, verwijzen wij u naar ons 
privacyreglement, het academiereglement en de website.


