AANMELDINGSFORMULIER
MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM
SCHOOLJAAR 2018-2019
(TUSSENTIJDSE INSTROOM)

1. GEGEVENS VAN DE LEERLING(E)
Achternaam:
Voornamen (voluit):
Roepnaam:

Geslacht:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Gemeente:

Godsdienst (kerkgenootschap):

1e Nationaliteit:

In Nederland sinds:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:

Telefoon (thuis):

Overdag bereikbaar onder nummer :

⃝M

⃝V

-

-

E-mail adres leerling:
BSN-nummer van de leerling:

2. GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)
⃝ vader

Naam:

⃝ moeder

⃝ voogd

Voorletters:
E-mail adres ouders:
IBAN-Bank nr.**:
Heeft u al eerder een zoon of dochter op onze school aangemeld: ⃝ ja

⃝ nee

Bijzondere gezinsomstandigheden:
(bijv. ouder overleden/gescheiden)
Opleiding ouder/verzorger:

Beroep ouder/verzorger:

Geboorteland vader:

Geboorteland moeder:

**) Toelichting: Uw IBAN bankrekeningnummer dient bij ons bekend te zijn om digitaal de ouderbijdrage en locatiegebonden kosten aan u te kunnen
vragen. Er kan dan een rechtstreekse verbinding met iDEAL gelegd worden.

Als u wenst dat de schoolpost nog op een ander adres wordt bezorgd, dan kunt u hieronder een tweede adres invullen
Naam:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

Bijzonderheden die van invloed zouden kunnen zijn op de schoolprestaties:

3. GEGEVENS SCHOOL VAN HERKOMST
Naam:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Naam directeur:
Soort onderwijs:
In welk leerjaar en welke afdeling wenst de leerling hier geplaatst te worden :

Schoolloopbaan na het basisonderwijs:				
Schoolsoort
Klas

Ne

Fa

Du

En

gs

ak

ec

mo

wi

wb

na

sk

bi

Gewenst
vakkenpakket
aangeven

5. WILT U BIJ DE AANMELDING DE VOLGENDE ZAKEN INLEVEREN:
Een kopie van het officiële document waarop de juiste schrijfwijze van de naam staat met de toewijzing van het Burgerservicenummer (BSN). Dus een uittreksel uit het GBA of een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterkant). Een
BSN-formulier is alleen noodzakelijk als het Burgerservicenummer niet wordt vermeld op het identiteitsbewijs.
6. DOOR ONDERTEKENING VAN DIT FORMULIER GAAT U AKKOORD MET:
• het nakomen van alle financiële en overige verplichtingen ten opzichte van de school
• de schoolregels van de locatie
• het naleven, dan wel tenminste respecteren van de Protestants-Christelijke identiteit van de school, opgevat volgens de
belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerken in Nederland
• het verstrekken van relevante leerling gegevens aan derden in het kader van de begeleiding/passend onderwijs
• het protocol medicijnverstrekking
• publicatie van foto’s en/of films van schoolactiviteiten bijvoorbeeld op de website en p.r.-materiaal
• het koppelen van het e-mailadres van de leerling aan educatieve pakketten ten dienste van de school
• het opvragen van informatie bij de school van herkomst/passend onderwijs
• afname van testonderzoeken in het kader van de begeleiding/passend onderwijs
• privacyreglement van onze school

7. ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats:
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
De inschrijving is pas definitief na gesprek met ouders/verzorgers.

Datum:

