AANMELDINGSFORMULIER
Locatie Bovenbuurtweg

Leerjaar 1

AANMELDINGSFORMULIER
Schooljaar 2018-2019
CSG HET STREEK - LOCATIE BOVENBUURTWEG
LEERJAAR 1 - SCHOOLJAAR 2018-2019
GEGEVENS LEERLING
Roepnaam:

 jongen  meisje

Officiële voornamen:

Voorletters:

Achternaam:

Achternaam burgerlijke stand**:

Tussenvoegsel:

Woonadres + huisnummer:
Postcode:

Plaats:

Mobiel nummer:
Geboortedatum:

Geboorteland:

Geboorteplaats:

Geloofsovertuiging:
Nationaliteit

Burgerservicenummer:

In Nederlands sinds*:

Volgt onderwijs in Nederland sinds*:

Naam huisarts:

Telefoonnummer:

Naam tandarts:

Telefoonnummer:

Medische gegevens:

Naam huidige school:

Plaats:

 Basisschool  Voortgezet Onderwijs
Is de leerling in het bezit van minimaal één zwemdiploma?

 ja

 nee

Heeft de leerling een dyslexie- of dyscalculieverklaring?

 ja

 nee

Heeft de leerling een diagnose, bijvoorbeeld ADHD, ADD, PDD-NOS, Asperger e.d.?

 ja

 nee

Is er sprake van een onderwijsarrangement (OA)?

 ja

 nee

(Zo ja, wilt u dan een afschrift van de verklaring en het rapport meesturen.)

(Zo ja, wilt u dan een afschrift van de onderzoeksrapportage meesturen.)

Toelichting betreffende onderwijsarrangement:
Overige bijzonderheden:

* Alleen invullen indien van toepassing.
** Alleen invullen als de achternaam verschilt van de naam bij de burgerlijke stand.
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GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)

Indien van toepassing, graag gegevens van beide ouders/verzorgers invullen.

Naam contactouder/verzorger**:
Voorletters vader/verzorger*:

Voorletters moeder/verzorger*:

Achternaam vader/verzorger:

Achternaam moeder/verzorger:

Woonadres vader/verzorger:

Woonadres moeder/verzorger:

Postcode vader/verzorger:

Postcode moeder/verzorger:

Woonplaats vader/verzorger:

Woonplaats moeder/verzorger:

Telefoonnummer vader/verzorger:

Telefoonnummer moeder/verzorger:

Geheim telefoonnummer  ja  nee

Geheim telefoonnummer  ja  nee

Mobiel nummer vader/verzorger:

Mobiel nummer moeder/verzorger:

Geheim telefoonnummer  ja  nee

Geheim telefoonnummer  ja  nee

E-mailadres vader/verzorger:

E-mailadres moeder/verzorger:

Nationaliteit vader/verzorger:

Nationaliteit moeder/verzorger:

Zijn ouders asielzoekers:  ja  nee

Zo ja, wat is de status:

Zijn ouders gescheiden:  ja  nee

Zo ja, bij wie woont de leerling?

Wettelijke vertegenwoordiger is:

 vader

 moeder

 Anders, namelijk:

Telefoonnummer in geval van nood:
Overige bijzonderheden:

* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.
** De contactouder is diegene die tevens facturen + uitnodiging en voor spreekavonden ontvangt.
AANMELDING LOCATIE BOVENBUURTWEG

Type Brugklas
 MAVO/HAVO

 VWO PLUS

 HAVO/VWO

 VWO TECHNASIUM

 HAVO/VWO TECHNASIUM

 GYMNASIUM

AKKOORD OUDERS/VERZORGERS

Ouder(s)/verzorger(s) gaan akkoord met het verstrekken van gegevens door derden, verlenen toestemming om relevante informatie en
rapportages van derden op te vragen en hebben geen bezwaar tegen het bespreken van de aangemelde leerling in multidisciplinair
overleg ten behoeve van de leerlingbegeleiding.
Datum:

Handtekening:

Naam ouder/verzorger:

De basisschool stuurt dit ingevulde aanmeldingsformulier vóór 1 maart 2018 samen met het onderwijskundig rapport en de benodigde overige
informatie naar:
CSG Het Streek – locatie Bovenbuurtweg
T.a.v. mevrouw G.W. Lankhaar
Postbus 460
6710 BL EDE
glr@hetstreek.nl

