Aanmeldingsformulier 2022-2023
Aanmelding
Leerling wordt aangemeld voor leerjaar ……. afdeling LWOO / Leerroute Plus

Gegevens van de leerling
Achternaam:

………………………………………………………………………………………….Geslacht m / v*

Voornamen:

……………………………………………………………………………………………………………….

Roepnaam:

……………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………….

Postcode:

…………….

Telefoonnr.:

……………………………………. Mobiel: 06-(leerling)………………………………………………..

Woonplaats: ………………………………………………………………………….

Geboortedatum: ……../……../……..(dd/mm/jjjj)
Geboorteland:

Geboortegemeente zoals op ID vermeld …………………………

…………………………………… Nationaliteit: …………………………………………………………

In Nederland vanaf : ……………………………….. Onderwijs in Nederland vanaf ……………………………………..
Burgerservicenummer (bsn): ………………………………………………………………………………………………….

Gegevens ouder 1: moeder/verzorgster/vader/verzorger*
Dit is tevens de 1e contactpersoon voor alle correspondentie
Achternaam + voorletters ……………………..............................………………………………………………………….
Nationaliteit:

…………………………………………………………………………………………………….…………

Beroep:

…………………………………………………………………………………………………….…………

E-mailadres:

………………………………………………………………………………………………………………

Hetzelfde adres als kind : □ Ja

□ Nee (vul onderstaande gegevens in)

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer thuis: …………………….………… Mobiel: 06-……………..………………………………………….

Gegevens ouders/verzorgers
Gezinssituatie:

0 Gehuwd, geregistreerd partnerschap
0 Gescheiden, leerling woont bij bij:……………………………………………………………..
0 Anders, ……………………………………………………………………………………………..

Gegevens ouder 2: moeder/verzorgster/vader/verzorger*
Achternaam + voorletters ………………….....………………………………………………………………………………
Nationaliteit:

………………………………………………………………………..…………………………………….

Beroep:

……………………….……………………….……………………..……………………………………..

E-mailadres:

………………………………………………………………………………………………………………

Hetzelfde adres als kind: □ Ja

□ Nee (vul onderstaande gegevens in)

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………...
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………...………………………………………...
Telefoonnummer thuis:…………………………………Mobiel: 06-………………….……………………………………..

Gegevens van de huidige school
Naam van de school:

…………………………………………………………………………………………………….

Plaats:

………………………………………Tel.nr…………………………..........................................

Contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………………….
Leerling zit nu in groep ……… (basisschool) of leerjaar ………………....…...van vmbo-bl □ kl □ gl -□ tl *
Citoscore ……………………….

Advies basisschool vmbo- bl /kl /gl /tl *

Aanvullende gegevens
Zijn er bijzondere huiselijke omstandigheden?

ja/nee*

Zijn er opmerkingen over de gezondheid van de leerling?

ja/nee*

Heeft uw kind een zwemdiploma, zo ja welke…………………….

ja/nee*

Heeft uw kind een dyslexieverklaring? Indien ja, graag kopie meesturen

ja/nee*

Heeft uw kind een dyscalculieverklaring? Indien ja, graag kopie meesturen

ja/nee*

Huisartsenpraktijk:

………………………………………………………. Tel.nr. …………………………………..

Ondertekening
Ondergetekende geeft hiermee tevens toestemming aan het Schoonhovens College om de voor toelating,
plaatsing en begeleiding benodigde gegevens op te vragen.
Datum:

Handtekening:

……………………

………………………………………………..……………………………………..

O Bezwaar tegen het maken en gebruiken van foto’s en beelden tijdens het brugklaskamp.
Deze foto’s/films worden op de website en social media geplaatst.
Graag een recente pasfoto van de leerling meesturen met dit aanmeldingsformulier
*aankruisen wat van toepassing is

