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Eigenzinnig
Respectvol
Leuk
Activerend
Ambitieus

Trendsettend

PASFOTO

AANMELDINGSFORMULIER LEERJAAR 1
Schooljaar 2018 - 2019

GEGEVENS LEERLING:
M/V

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum

Geb.plaats:

Nat.

Burgerservicenummer
Mobiel nummer

(leerling)

E-mail

(leerling)

Naam + tel. huisarts

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S):
Ouder / Verzorger 1

Ouder / Verzorger 2

Relatie tot het kind
Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon (vaste lijn)
Mobiel nummer
E-mail
Geboorteland (indien anders dan NL)
Gezinssamenstelling

Vader – moeder – stiefvader – stiefmoeder

(omcirkelen s.v.p.)

EXTRA GEGEVENS:
Het kan zijn dat u het op prijs stelt, of dat het noodzakelijk is, dat bepaalde gegevens zoals uitnodigingen voor
ouderavonden e.d. ook naar een extra adres worden verzonden (bijvoorbeeld in geval van echtscheiding). Ook
kunt u hier een extra mailadres of extra telefoonnummer opgeven.
Ouder / verzorger 3
Adres
Postcode/woonplaats
E-mail
Extra telefoonnummer

VORIGE SCHOOL:
Naam basisschool
Plaats basisschool
Groep

Leerkracht

GEWENSTE OPLEIDING:
De leerling wordt aangemeld voor :

Leerjaar 1

VMBO Basisberoepsgericht

met /zonder*

leerwegondersteuning

VMBO Kaderberoepsgericht

met/zonder*

leerwegondersteuning

VMBO Gemengd/Theoretisch

met/zonder*

leerwegondersteuning

* Voor het verkrijgen van Leerwegondersteuning kan een toelatingsonderzoek noodzakelijk zijn. Door uw handtekening onder
dit formulier te plaatsen, verklaart u zich hiermee akkoord.

Alle leerlingen in het 1e leerjaar krijgen de mogelijkheid voor talententijd. De leerling
krijgt twee lesuren per week extra om talenten te ontwikkelen.
Sportsacademy
Talentontwikkeling

Artsacademy
Techacademy
Businessacademy

BIJZONDERHEDEN:
Zijn er bijzonderheden waarvan u vindt dat de school op de hoogte moet zijn (gezondheid, gezinssituatie,
studieproblemen etc.)

Heeft u uw zoon/dochter ook aangemeld bij en andere school voor voortgezet onderwijs ? Zo ja, bij welke school?

Indien mogelijk zoon/dochter in dezelfde klas plaatsen als:

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met:



het opvragen van informatie bij de school van herkomst
het verstrekken van leerlinggegevens aan derden in het kader van de begeleiding

Dit formulier in te vullen door ouder(s)/verzorger(s). Bij het formulier moet worden ingeleverd :




uittreksel uit de GBA óf een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant)
een recente pasfoto
alle relevante gegevens (om te kunnen voldoen aan de zorgplicht) die van belang zijn voor de
ondersteuning van uw zoon/dochter:
- psychologische verslagen
- IQ onderzoek
- drempelonderzoek,
- leerlingvolgsysteem van de huidige school, e.d.
- OPP (ontwikkelingsperspectief)

Aldus naar waarheid ingevuld d.d._____ - _____2018

Handtekening ouder/verzorger __________________

