Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2018 -2019:
O
Leerjaar 1 VMBO-t
O
Leerjaar 1 VMBO-t met LWOO
O
Leerjaar 1 HAVO
Advies basisschool:_______________

Gegevens leerling
Achternaam: ___________________________

Tussenvoegsel:__________________

Voornamen: ___________________________

Roepnaam:

Bsn:

M/V

________________________________

Geboren:

______-__________- 20_______

te:

__________________

__________________

Adres*:_____________________________________________________________________
Postcode:

___________________________

Woonplaats: ____________________

Telefoon:

___________________________

Mobiel:

____________________

Email leerling: :______________________________
*bij gescheiden ouders: wij gebruiken dit adres als postadres.

Gegevens ouders(s)/verzorger(s)
Moeder
Achternaam: ___________________________
Voornaam:

___________________________

Geboren:

______-__________- 19_______

Tussenvoegsel:___________________

te:

____________________

Telefoon:_______________________________

Mobiel:_________________________

Ouderlijk gezag:

Beroep:

ja / nee

____________________

E-mail:______________________________
Vader
Achternaam: ___________________________

Tussenvoegsel:___________________

Voornaam:

___________________________

Geboren:

______-__________- 19_______

te:

____________________

Telefoon:

___________________________

Mobiel:

____________________

Beroep:

____________________

Ouderlijk gezag:

ja / nee

E-mail:______________________________

Z.O.Z

Aanvullende gegevens leerling
Omcirkel wat van toepassing is:
Is een van de ouders overleden?

ja / nee

Zo ja:

O vader

Zijn ouders nog bij elkaar?

ja / nee

Zo ja: hoofdverblijf is bij

O moeder O vader O co-ouderschap

O moeder

Eventueel adres andere ouder:
Adres:

________________________________________________________________

Postcode:

___________________________

Woonplaats: ____________________

Zijn er medische bijzonderheden?

ja / nee

Heeft uw kind een zwemdiploma?

ja / nee

Is er een WA-verzekering?

ja / nee

Heeft uw kind een dyslexieverklaring*?

ja / nee

(zo ja z.s.m. Inleveren)

Heeft uw kind een dyscalculieverklaring*?

ja / nee

(zo ja z.s.m. Inleveren)

Heeft uw kind een officiële diagnose (bv. ADHD) ja / nee

(zo ja z.s.m. Inleveren)

(zo ja vermelding bij Opmerkingen)

Er is contact (geweest) met:

JBRA / Altra / GGZ / Bascule /___________

Is er een gezinsvoogd?

ja / nee

Godsdienst:

___________________

* Dyslexie- of dyscalculieverklaring bij aanname zo spoedig mogelijk inleveren.

School van herkomst
Naam school: _____________________

Naam Leerkracht:__________________

Plaats:

Telefoon: ________________________

_____________________

Opmerkingen:

_______________________________________________________________
Wij verklaren dat wij ons best doen om bij alle ouderavonden aanwezig te zijn en dat we de
vorderingen en absenties van onze zoon/dochter wekelijks volgen via Magister, zodat wij het
gehele jaar door op de hoogte zijn.
Wij gaan akkoord met een leerachterstandentest, eventueel gevolgd door een NIO/SEM
onderzoek. (uw zoon/dochter kan op de uitkomst beslist niet afgewezen worden)
Wij gaan akkoord met de schoolregels van het Sweelinck College en indien van toepassing met
het protocol ‘gescheiden ouders’.
Datum aanmelding

: _______________________

Handtekening ouder(s)/verzorger)s)

: _______________________

