A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

In te vullen door de administratie van de school
Datum verwerking schooladministratie
Pasfoto

Leerlingnummer in school
Debiteurennummer

AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET
q BRUGJAAR*
q TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)*
* Aankruisen wat gewenst is.

Scholengemeenschap HAVO - Atheneum - Gymnasium - Tweetalig Onderwijs
IBMYP en IBDP
Apollolaan 1, 2341 BA Oegstgeest, telefoon 071 519 35 00, fax 071 519 35 01

PERSOONSGEGEVENS
• Achternaam van de leerling(e):
Roepnaam: 		
Voornamen (voluit):
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Geboortegemeente:
Burgerservicenummer:
• Naam en voorletters vader:
E-mail-adres vader:
Mobiele tel.nummer vader:
• Naam en voorletters moeder:
E-mail-adres moeder:
Mobiele tel.nummer moeder:
• Nota’s op naam van:

• Alleen invullen als adres afwijkend is:
Adres vader:
Postcode/plaats:
Telefoon:
Adres moeder:
Postcode/plaats:
Telefoon:
• Indien leerling(e) niet bij vader/moeder woont:
Naam verzorg(st)er/voogd(es):

Nationaliteit:
Geboortedatum:

geslacht: M / V

• Laatst bezochte school:
Adres:
Postcode/plaats:
Directeur:

Telefoon:

Docent groep 8:
• Heeft hij/zij zusters of broers op het Rijnlands? 		

JA / NEE

• Zijn er gezondheidsaspecten waarvan de school op de hoogte moet zijn? 		

JA / NEE

Omschrijving:

• Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden waarvan u vindt dat de school op de hoogte moet zijn?

JA / NEE

Omschrijving:

• Is er sprake van een leerbelemmering? Bijvoorbeeld ADD, ADHD, asperger of dyslexie.

JA / NEE

S.v.p. kopie testrapport en verklaring toevoegen.
• Is voor uw zoon/dochter een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld in het basisonderwijs?
Zo ja, vanaf datum:
S.v.p. kopie van het ontwikkelingsperspectief (OPP) toevoegen.
• Heeft hij/zij in het buitenland gewoond? 		
Zo ja,

van datum . . - . . - . .

JA / NEE

tot datum . . - . . - . .

Onderwijs genoten aan:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
Als de leerling voorafgaand aan de aanmelding in het buitenland onderwijs heeft genoten, dan een kopie
van het laatste rapport bijsluiten.

• Wordt de leerling(e) aangemeld voor Tweetalig Onderwijs: 		

JA / NEE

Zo ja, dan verklaart ondergetekende de extra TTO-bijdrage (e 645,-) te zullen voldoen.
• Nog te melden bijzonderheden:

Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
Wij verzoeken u dit formulier met één pasfoto, het adviesformulier van de basisschool en een kopie van het
paspoort of ID kaart af te geven bij de administratie.

