Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs – Oosterhout
schooljaar: 2019‐2020
Door administratie in te vullen
Datum ontvangst:
Stamnummer:
Verzoek aanvullende informatie verstuurd
Verwerkt door:

Naast dit formulier moet je meenemen

Het schriftelijk advies/onderwijskundig rapport

Rapportage van het drempelonderzoek (indien aanwezig)

Relevante onderzoeksverslagen

GEGEVENS LEERLING
Geslacht
Roepnaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Voornamen
Postcode
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Woonplaats
Gemeente
Evt. postadres
Land
Mobiel nummer
Geboorteplaats

Gemeente
Geboorteland
Nationaliteit
2e nationaliteit
e‐mailadres
VOOR ALLOCHTONE LEERLINGEN
Woont in Nederland sinds (datum)
VOOROPLEIDING

□ basisschool

□ school voor VO

Naam school
Plaats
e‐mailadres school

MEDISCHE GEGEVENS
Naam huisarts
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoon

Zijn er medische redenen waarom uw kind niet aan bepaalde
activiteiten van de school zou kunnen deelnemen? Zo ja, welke:
Is uw kind psychologisch getest □ Ja

□ Nee

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGERS (OF ANDERE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS

GEGEVENS VADER

GEGEVENS MOEDER

Voorletter
Tussenvoegsel
Achternaam
Aanhef
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Gemeente
Land
Geboorteland
Nationaliteit
Telefoonnummer
Mobiel nummer
e‐mailadres

Voorletter
Tussenvoegsel
Achternaam
Aanhef
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Gemeente
Land
Geboorteland
Nationaliteit

□ geheim
□ geheim

□ geheim
□ geheim

Telefoonnummer
Mobiel nummer
e‐mailadres

DEBITEURGEGEVENS
IBAN‐rekeningnummer

t.n.v..

te

Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs – Oosterhout
schooljaar: 2019‐2020

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)
Ouders gescheiden?
Zo ja, leerling woont bij

□ Ja
□ Nee
□ moeder□ vader

Ouderlijk gezag? □ vader en moeder□ alleen vader□ alleen
moeder
Naam evt voogd

TELEFOON IN NOODGEVAL

Naam:
NAAM SCHOOL

□ Hanze College
□
□
□ Effent
□
□ Mgr. Frencken College
□
□ Sint‐Oelbertgymnasium

Telefoon:
SCHOOLTYPE

□ vmbo basis
□ met LWOO
□ vmbo kader
□ met LWOO
□ vmbo gl en tl
□ met LWOO
□ vmbo‐tl
□ vmbo‐tl/havo
□ havo
□ vwo atheneum
□ vwo gymnasium

OPMERKINGEN

ONDERTEKENING
De ouder(s)/verzorger(s) geven met de ondertekening van deze aanmelding toestemming:
– Om relevante informatie op te vragen bij de school van herkomst
– Voor het uitvoeren van een psychologisch en pedagogisch‐didactisch onderzoek om de aanvraag leerwegondersteuning te onderbouwen en
om in de loop van de schoolloopbaan te adviseren over handelingsplannen, opleidingsniveau en sector/profielkeuze
– Voor het versturen van benodigde gegevens ten behoeve van de aanvraag leerwegondersteuning (alleen vmbo) of andere extra
ondersteuning
– Voor het uitwisselen van relevante gegevens met de school waar de leerling naar toe gaat
– Voor het bespreken van de leerling in het Zorg Advies Team
– Om persoonsgegevens en relevante gegevens voor begeleiding van de leerling op te nemen in de schooladministratie en het
leerlingvolgsysteem. Er wordt met de gegevens van de leerling omgegaan zoals in de Wet bescherming Persoonsgegevens wordt aangegeven.

Datum

Plaats

Handtekening ouder/verzorger*

Handtekening ouder/verzorger*

* indien de ouders gescheiden zijn en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, dienen beide ouders het formulier te ondertekenen

