Aanmeldingsformulier
Wij verzoeken u vriendelijk om de gevraagde gegevens
volledig en duidelijk leesbaar in te vullen

Afdeling:

:  VMBO-tl

Leerjaar

:2

3

 HAVO
4

5

 Atheneum

 Gymnasium

6

Gegevens leerling(e):
Roepnaam leerling(e):

man/vrouw

Officiële voornamen:
Achternaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboortegemeente:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Burgerservicenummer:

Indien niet in Nederland geboren; datum aankomst
Nederland:

Onderwijs in Nederland sinds:

Zijn/waren er reeds andere kinderen uit het gezin
ingeschreven op onze school:
ja/nee

Indien ja: naam:

Gegevens ouder(s)/verzorger(s):
Achternaam vader:

Voorletters:

Adres: (alleen als dit afwijkt)
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon werk:

Mobiel:

E-mail:

Achternaam moeder:

Voorletters:

Adres: (alleen als dit afwijkt)
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon werk:

Mobiel:

E-mail:

Het officiële gezag ligt bij (aankruisen):
❏ Beide ouders ❏ Alleen vader ❏ Alleen moeder
❏ Anders, namelijk: …………………………………………………

Achterzijde s.v.p. ook invullen

klas:

Gegevens huidige school:
Naam:
Adres:
Postcode:

Vestigingsplaats:

Telefoonnummer:

Naam contactpersoon:

Afdeling:
(VMBO-tl, HAVO, Atheneum of Gymnasium)

Leerjaar:

Algemeen:
Heeft u nog informatie over uw kind die u in een
gesprek nader wilt toelichten?
0
0

Ja
nee

Opmerkingen:

Dit formulier inleveren tezamen met:
- een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van uw zoon/dochter. Mocht uw kind niet
in het bezit zijn van een identiteitskaart of paspoort, dan volstaat ook een kopie van uw
paspoort, waarin uw kind is bijgeschreven, of een uittreksel uit het bevolkingsregister;
- kopie laatste rapport.
Om uw aanmelding zorgvuldig te kunnen behandelen, zullen wij informatie opvragen bij de school
van herkomst. De toestemming hiervoor geeft u aan de school van herkomst. Eventueel kunnen we
dit ook regelen in een apart machtigingsformulier.

Datum…………………………………………………

Handtekening.......................................................... Handtekening.........................................................

Naam....................................................................... Naam .....................................................................

De wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling is/zijn verplicht om dit aanmeldformulier te
ondertekenen. Met de ondertekening bevestigt u dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

SVOK zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
onze privacyverklaring op: www.svok.nl/privacy.

