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Bijlage PO.3 
Toestemmingsformulier meetgegevens voor ouders  
 
Beste ouder,  

 

Als Kindcentrum …… (naam) vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich goed ontwikkelen. Wij 

willen kinderen stimuleren om veel en gevarieerd te bewegen, zowel tijdens als buiten schooltijd. 

Ook willen we kinderen bewust maken van een gezonde leefstijl. Dit doen we o.a. door informatie te 

geven over gezonde voeding en door water drinken en gezonde tussendoortjes te stimuleren.  

 

Wij vinden het belangrijk dat de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind worden 

gevolgd. Daarom toetsen wij ieder jaar op grondvormen van bewegen zoals lopen, rollen, duikelen, 

klimmen enz. Er wordt gevraagd of uw kind lid is van een sportvereniging en een zwemdiploma 

heeft. Ook worden lengte en gewicht gemeten. Hiervoor doen  de kinderen alleen de schoenen uit. 

De vakleerkracht bewegingsonderwijs toetst dit alles tijdens een gymles. Indien het gewicht van uw 

kind extra aandacht nodig heeft, worden de gegevens, met uw toestemming, gedeeld met de 

jeugdverpleegkundige van de GGD. In een persoonlijk gesprek kan het vervolg worden besproken.  

 

Daarnaast gebruikt de school de gegevens voor het inrichten van een gezond schoolbeleid. 

Onderdeel van dit beleid is het maken van een jaarlijks schoolprofiel. Hiervoor worden de gegevens 

geanonimiseerd (naam en geboortedatum van het kind worden weggehaald) en gedeeld met de 

GGD, die daar vervolgens een profiel op school- en groepsniveau van maakt.  

 

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind? 

De meetgegevens worden door de vakleerkracht opgeslagen op een beveiligde server van school. 

Na het delen van de gegevens met de GGD via beveiligde mail, worden de meetgegevens direct 

verwijderd van de schoolserver door de vakleerkracht. 

 

 

Wij vragen u vooraf toestemming te geven voor het jaarlijks meten en wegen door de vakleerkracht 

én voor het delen van afwijkende meetgegevens met de jeugdverpleegkundige van de GGD die 

verbonden is aan ons Kindcentrum. 

 

Naam ouder: ……………………………………….. Naam kind: ………………………………………………….

    

Gaat akkoord met:  

a) Het wegen en meten van mijn kind door de vakleerkracht.    Ja/nee 

b) Het delen van afwijkende meetgegevens met de jeugdverpleegkundige.  Ja/nee 

 

 

Datum: ………………………………………..  Handtekening ouder: ……………………………………….. 


