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Eigenzinnig
Respectvol
Leuk
Activerend
Ambitieus

Trendsettend

PASFOTO

AANMELDINGSFORMULIER – LEERJAAR 2 – 3 – 4
2018 - 2019
Dit ingevulde formulier is geen garantie tot plaatsing. Er zal eerst gekeken worden naar de plaatsingsmogelijkheden. Indien er plaats
is volgt een gesprek met de teamleider van de sector/het profiel. Hierna zal een beslissing worden genomen tot mogelijke plaatsing /
detachering.

GEGEVENS LEERLING:
M/V

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum

Geboorteplaats:

Nationaliteit:

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
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Mailadres

VORIGE SCHOOL:
Naam vorige school
Plaats vorige school
Telefoonnummer
Leerjaar

Mentor

Naam mentor
Op welke basisschool heeft de
leerling gezeten

GEWENSTE OPLEIDING:
Advies huidige school betreffende de leerweg:

 Met leerwegondersteuning *

 Basisberoepsgericht
 Kaderberoepsgericht
 Gemengd/theoretisch

 Zonder leerwegondersteuning

PROFIELKEUZE:
PROFIELEN
D&P
E&O
Z&W
HBR
PIE
M&T
BWI

*

Dienstverlening en Producten
Economie en Ondernemen
Zorg en Welzijn
Horeca, Bakkerij en Recreatie
Produceren, Installeren en Energie
Mobiliteit en Transport
Bouwen, Wonen en Interieur

* Bij aanmelding voor leerjaar 2 :
Bij aanmelding voor leerjaar 3/4 :

kruis aan op welke 2 profielen de leerling zich wil gaan oriënteren
kruis aan welk profiel de leerling wenst te gaan volgen.

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

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)
- cijferlijsten / laatste rapport

Aldus naar waarheid ingevuld d.d._____ - _____2018

Handtekening ouder/verzorger __________________

