Samen spelen,
Samen delen
Ons klasboekje

Dit is het klasboekje van:

Word jij lid van ons klasboek?
Door het invullen van een vriendenpagina ga je akkoord met het gebruik
van jouw persoonlijke gegevens zoals
uitgelegd in de algemene voorwaarden
op pagina 66. Las je ze al?

mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ik ben lid van:

Gustave De Egel
mijn telefoonnummer:*

02 274 48 00

ze noemen
me soms ook:

mijn sociale media accounts of apps:

facebook.com/Gustave
twitter.com/gustave
snapchat: @Gustave

Stekel
mijn leeftijd

mijn adres:

1 jaar

fotograaf
dit is mijn diepste geheim:

Ik ben soms wat
prikkelbaar
*Verplicht invullen

ik ben superfan van:

Emma Watson, de stekelbees

ik kan geen 24u zonder:

cookies!!

dit wil ik voor mijn verjaardag:

nieuw skateboard

mijn allerbeste vriend(in) is:

Pauline

ik heb een crush op:

Pauline

ik ben allergisch aan:

Auto’s

dit heb ik het laatst gegoogeld:

www.ikbeslis.be

dit wil ik later worden:

de egelbeschermingsclub

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

Je mag mij altijd
om info vragen...

Hoeveel stekels heeft een egel

hier kan je me altijd vinden:

in de tuin

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru
FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify
tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

ik kan geen 24u zonder:

mijn sociale media accounts of apps:

dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

Sneakers
forever!
*Verplicht invullen

Deze pagina is gesponsord door Sneakerfreak.be

dé online
shop voor
sneakerlovers

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify
tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

WhatsApp of Messenger

our bff day!
dit is mijn diepste geheim:

Installeer de app
en deel je diepste
geheimen dag per dag
alleen met je BFF.

MNM of StuBru
FaceTime of SMS
liken of sharen

YouTube of Spotify
*Verplicht invullen

Deze pagina is gesponsord door CBC, ontwikkelaar van de Our BFF Day app.

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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De nieuwe superhero game
mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

met wie wil je
deze game testen?

WhatsApp of Messenger

Player 1
[je eigen naam]

MNM of StuBru

Player 2

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

Deze pagina is gesponsord door Black Botty bvba.

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

Nieuw!!

dit is mijn diepste geheim:

gele nagellak
van Nail it
zie pagina 53

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

Deze pagina is gesponsord door Nail it bvba.

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone

33

mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

WhatsApp of Messenger

our bff day!
dit is mijn diepste geheim:

Installeer de app
en deel je diepste
geheimen dag per dag
alleen met je BFF.

MNM of StuBru
FaceTime of SMS
liken of sharen

YouTube of Spotify
*Verplicht invullen

Deze pagina is gesponsord door CBC, ontwikkelaar van de Our BFF Day app.

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

Deze pagina is gesponsord door CBPL speakers bvba.

tablet of smartphone

41

mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen

*Verplicht invullen

Deze pagina is gesponsord door Suikerfabriek bvba.

Durf jij
proeven?
?
www.fopboll
en.be

YouTube of Spotify
tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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WIN

Win
d
voor eze hoe
sj
j
Sms ouw tele es
HO E
f
SJE oon!
en
WIN ! naar 256
3

een
h o e hip
s je

Nieuw!!
blauwe nagellak
van Nail it

Nieuw!!
gele nagellak
van Nail it

Ontvang de
gele en blauwe
nagellak

GRATIS
Geef je naam
en adres op een
briefje aan je
leerkracht.
Vergeet deze
code niet te
vermelden:
NGLBL.

mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

ik kan geen 24u zonder:

mijn sociale media accounts of apps:

dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

Sneakers
forever!
*Verplicht invullen

Deze pagina is gesponsord door Sneakerfreak.be

dé online
shop voor
sneakerlovers

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify
tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:

mijn sociale media accounts of apps:

mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

WhatsApp of Messenger

és

.be

voe D

dit is mijn diepste geheim:

tbal t unt t
s t balk uns
ite
voor

en

dit wil ik later worden:

al je voe

Maak je eigen
account en
word een ster!
www.voetbalstunt.be
*Verplicht invullen

Deze pagina is gesponsord door Voetbalstunt.be

MNM of StuBru
FaceTime of SMS

liken of sharen
YouTube of Spotify
tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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mijn naam:*
PLAK
HIER
JE FOTO

ze noemen
me soms ook:

ik ben lid van:
ik ben superfan van:

mijn telefoonnummer:*

mijn sociale media accounts of apps:

ik kan geen 24u zonder:
dit wil ik voor mijn verjaardag:
mijn allerbeste vriend(in) is:
ik heb een crush op:
ik ben allergisch aan:

mijn leeftijd

mijn adres:

dit heb ik het laatst gegoogeld:
hier kan je me altijd vinden:

dit wil ik later worden:

mijn mooiste en/of lelijkste
karaktertrek is:

W AT V I N D J E H E T L E U K S T ? O M C I R K E L

WhatsApp of Messenger
MNM of StuBru

dit is mijn diepste geheim:

FaceTime of SMS
liken of sharen
YouTube of Spotify

*Verplicht invullen

tablet of smartphone
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Algemene Voorwaarden

1.

Door het invullen van dit klasboekje,
ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.

2. De gegevens in dit boekje worden verwerkt door:

6. De gegevens in dit boekje zullen worden bijgehouden tot het einde van
het schooljaar 2099. Nadien wordt het
boekje opgeslagen in de archieven van
de school.
7.

[N A A M VA N D E L E E R K R AC H T]

3. Deel je jouw gegevens op een niet gesponsorde pagina? Dan worden jouw
gegevens enkel gebruikt voor het
specifieke doel van de themales over
Privacy en persoonsgegevens. Jouw
gegevens zullen niet gedeeld worden
met andere personen dan diegenen
die het boekje invullen. Maar de leerkracht is niet verantwoordelijk voor
het verder verspreiden van je gegevens door anderen.
4. Deel je jouw gegevens op een gesponsorde pagina? Dan kunnen je gegevens
worden gedeeld met de sponsor en
diens partners, zoals reclamemakers
of verenigingen die deze informatie
kunnen gebruiken om jou persoonlijke
reclame/promoties/uitnodigingen op
basis van de dingen die jij leuk vindt
toe te sturen.
5. Alle foto’s die worden gedeeld in dit
boekje kunnen gebruikt worden voor
advertentiecampagnes van de school,
zoals affiches, flyers, schoolkrant.

Enkel de velden met een asterisk (*)
dienen verplicht te worden ingevuld.

8. Heb je een vraag over het gebruik van
je gegevens? Of wil je later gegevens
in het boekje inzien, wissen of verbeteren? Of heb je een klacht over het
gebruik van jouw persoonlijke gegevens? Neem dan contact op met

Colofon
[N A A M VA N D E L E E R K R AC H T]

via

Dit klasboekje is een samenwerkingsproject tussen
de Privacycommissie en Mediawijs.
Eerste druk: Januari 2018

Uitgever: Privacycommissie

Cover, lay-out en concept adv.: MadebyHanna en VORM+INHOUD
[C O N TA C T G E G E V E N S L E E R K R A C H T]

9. Ga je niet akkoord met de manier
waarop
jouw
gegevens
worden
gebruikt, dan kan je terecht bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit via
commission@privacycommission.be

Content: Caroline De Geest en Hanne Wirix

Contact: commission@privacycommission.be, info@mediawijs.be
© 2018, Mediawijs en de Privacycommissie
V.U. Willem Debeuckelaere, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op
welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering. Informatie over
kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op
www.reprobel.be.

Dit project is mogelijk gemaakt, door steun van:
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CBPL

Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer

