AANMELDINGSFORMULIER BRUGKLAS
SCHOOLJAAR 2019-2020
GEGEVENS LEERLING
Achternaam
Officiële voornamen
Roepnaam
Geslacht

Man

Vrouw

Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon thuis
Woonsituatie
Samenstelling gezin
Reeds broer/zus op De Waerdenborch
Geboortedatum

bij ouders
bij vader bij moeder
co-ouders
anders, nl _________________________________
De leerling is het ___e kind van het gezin (bv 2e kind)
Ja
Nee

Geboorteplaats
Geboorteland
Datum in NL (indien niet in NL geboren)
Nationaliteit(en)
Burgerservicenummer
Huisarts
Telefoonnummer huisarts

Schoolloopbaan
School van herkomst
Locatie / Plaats
Naam leerkracht groep 8
Intern begeleider
Evt. gedoubleerd in groep
Is er sprake van dyslexie/dyscalculie*

Ja

Nee

Ja, kopie toevoegen

Nee

(aangeven wat van toepassing is)

Indien ja, is er een verklaring aanwezig?

Plaatsingswens ouders
Vestiging

Holten

Niveau brugklas

Basis/Kader
Kader/Mavo
Mavo/Havo
Havo/Vwo
Vwo

Goor

Gegevens ouder/verzorger 1 (ontvangt de mail m.b.t. facturen)
Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Geslacht
Relatiesoort
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon mobiel
E-mailadres
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Wettelijke vertegenwoordiger

Man
Vader

Vrouw
Moeder

Ja

Nee

Man
Vader

Vrouw
Moeder

Ja

Nee

Anders:

Gegevens ouder/verzorger 2
Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Geslacht
Relatiesoort
Adres (indien anders dan ouder/verzorger 1)
Postcode/Woonplaats
Telefoon mobiel
E-mailadres
Geboorteland
Nationaliteit(en)
Wettelijke vertegenwoordiger

Anders:

De wettelijke vertegenwoordiger:
Gaat akkoord met gebruik foto’s/video’s
van de leerling door De Waerdenborch
voor:

De schoolgids
Schoolbrochures
Websites van de school
Digitale nieuwsbrief voor ouders
Whatsapp
Beeldmateriaal binnen de school
(op bijvoorbeeld posters of schoolprojecten)
Sociale-media accounts van school (o.a.
Instagram, Facebook, YouTube en Twitter)

ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee

ja

nee

NB1. Ouder(s)/verzorger(s) hebben het recht om de inhoud van het onderwijskundige rapport in te zien.
NB2. Ouder(s)/verzorger(s) hebben het recht om hun toestemming voor gebruik foto’s/video’s van de leerling te allen tijde te wijzigen.
NB3. De directeur van De Waerdenborch heeft zijn gemachtigde toestemming om de voor toelating noodzakelijke informatie digitaal op te
vragen bij de huidige school van uw kind.
NB4. In verband met de bekostiging die geldt voor sommige leerlingen die zelf of waarvan de ouders in het buitenland geboren zijn, is het
nodig dat op school een kopie van het paspoort (geen identiteitskaart) van tenminste één van de ouders aanwezig is.

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) (verplicht)
Ouder/verzorger 1………………………………………

Ouder/verzorger 2…………………………………………………

Datum ……………………

Inleveren uiterlijk 8 maart 2019

