Aanmeldingsformulier
Hogere leerjaren

Roepnaam leerling

Leerlingnummer

Achternaam leerling

(vult de administratie in)

Aanmelding begin schooljaar

/
/

andere datum
Leerjaar		

Opleiding / Leerweg

2			
vmbo beroepsgerichte leerweg (BL)		
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
			
			
mavo (TL)
			
havo
vwo
atheneum
			
gymnasium
				
3			
			

havo
vwo

atheneum

gymnasium
				
vmbo beroepsgerichte leerweg (BL)
			
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
			
				
				

Mobiliteit en Transport
Dienstverlening en Producten
Horeca, Bakkerij en Recreatie
Zorg en Welzijn		

4			
vmbo beroepsgerichte leerweg (BL)
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
			
				
				

Mobiliteit en Transport
Dienstverlening en Producten
Horeca, Bakkerij en Recreatie
Zorg en Welzijn

3
4		
mavo (TL)
				
						

Techniek
Economie
Vakkenpakket:

Landbouw
Zorg en Welzijn

4
5		
havo			
						

Profiel:
CM
Vakkenpakket:

EM

NG

NT

4
5
6
vwo
atheneum		
						

Profiel:
CM
Vakkenpakket:

EM

NG

NT

gymnasium		
				
						

Profiel:
CM
Vakkenpakket:

EM

NG

NT

1

Gegevens van de leerling
Roepnaam: 					
Geslacht:

jongen

meisje

Tussenvoegsel:				
Achternaam:		
Burgerservicenummer:
Straatnaam:
Huisnummer:

Toevoeging:

Postcode:

Woonplaats:

Postadres (indien anders dan bovenstaand):
Huistelefoon:
Mobiele telefoon leerling:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
2e Nationaliteit:
Huisarts:
Woonsituatie / gezinssamenstelling (tweeoudergezin, ouders gescheiden, enz.):
Datum in Nederland:
Onderwijs in Nederland vanaf:

Gegevens van de school van herkomst
Naam huidige school:			
Straatnaam en huisnummer:		
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:			
Groepsleerkracht / mentor:
Naam bezochte basisschool:		
Plaats:					
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Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)
Ouder/verzorger 1
(tevens correspondentieadres / gesprekspartner)

Zijn er leerbeperkende omstandigheden van
toepassing waarvoor contact gewenst is met
de zorgcoördinator?

Ouderlijk gezag
Voorletter(s):
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geslacht:

man

vrouw

Relatie tot kind:
Straatnaam:
Huisnummer:

Toevoeging:

Postcode:

Plaats:

Woonplaats:
Huistelefoon:
Mobiele telefoon:
E-mailadres:

Ouder/verzorger 2
Aandachtsgebieden

Ouderlijk gezag

(indien van toepassing (onderzoeks-)rapport bijvoegen)

Voorletter(s):
In bezit van dyslexieverklaring:

Tussenvoegsel:

nee

Achternaam:
Geslacht:

man

vrouw

ja (indien ja, kopie bijvoegen)

Relatie tot kind:
In bezit van dyscalculieverklaring:

Straatnaam:
Huisnummer:

Toevoeging:

nee

Postcode:

Plaats:

ja (indien ja, kopie bijvoegen)

Woonplaats:
Huistelefoon:

In bezit van een beschikking voor

Mobiele telefoon:

leerwegondersteunend onderwijs (LWOO):

E-mailadres:

nee
ja (indien ja, kopie bijvoegen)

Debiteur (betalende ouder)
ouder/verzorger 1
ouder/verzorger 2

Heeft u uw kind ook op een andere school voor
voortgezet onderwijs ingeschreven?
nee
ja
Zo ja, welke school?
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Enkele opmerkingen
• De gegevens op dit formulier worden verwerkt in de administratie van het Gerrit Komrij College.
• In verband met de wet op de persoonsregistratie attenderen wij u op het volgende:
- na aanmelding vragen wij gegevens op van de aanleverende school.

Bij aanmelding benodigd
Wij verzoeken u het volgende mee te zenden:
• een recente cijferlijst

Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Bij ondertekening van de aanmelding verklaart/verklaren ondergetekende(n) akkoord te gaan met bovengenoemde
afspraken (zie ‘Enkele opmerkingen’).

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

Plaats

Versturen
U kunt het aanmeldingsformulier bij
ons inleveren of opsturen naar:
Postbus 7
7100 AA Winterswijk
T: (0543) 55 15 15
www.gerritkomrijcollege.nl
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Datum

