AANMELDINGSFORMULIER VOORTGEZET ONDERWIJS leerjaar 1
OUDER(S)/VERZORGER(S) 2018/2019

GEGEVENS VAN DE LEERLING:

wij verzoeken u hieronder alle velden in te vullen

Achternaam:

voorvoegsel(s):

Voorna(a)m(en):

□ jongen □ meisje

Roepnaam:
Burgerservicenummer*:
Geboortedatum:
Adres:

huisnummer:

Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer thuis:
Mobiel nummer leerling:
Geboorteplaats/-gemeente conform ID:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Voertaal thuis:
Huisarts:

Plaats:

Telefoonnummer huisarts:
Leerling woont bij:
Gezinssituatie:
Gezagdragende ouder(s):

Zijn er of waren er broers/zussen bij
Eemsdeltacollege ingeschreven?

□ ouders □ moeder □ vader □verzorger(s) □anders
□ ouders gescheiden □co-ouderschap
□ beide ouders □ moeder □ vader □ verzorger(s)

……………………………….……….

naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……………..…….....
naam: ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………….………………….…..……...

ALS DE LEERLING NIET IN NEDERLAND GEBOREN IS, GRAAG DE VOLGENDE AANVULLENDE GEGEVENS
Is de leerling woonachtig in een AZC?

□ ja □ nee

Datum van aankomst in Nederland:
Datum start onderwijs in Nederland:
*Als de leerling al een ID-bewijs heeft, graag een kopie meesturen.
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GEGEVENS LAATST BEZOCHTE BASISSCHOOL VAN DE LEERLING:
Naam school:
Plaatsingsadvies basisschool :

Plaatsingswens ouder :

Adres:
Postcode / Plaats:
Telefoonnummer:
Naam docent groep 8:
E-mail docent groep 8:

PLAATSING:
De leerling wordt geplaatst op basis van het plaatsingsadvies van de basisschool
Bij een meervoudig advies kunt u twee studies aankruisen
Locatie Pastorielaan Appingedam:
Locatie Eelwerd Appingedam:
Locatie Sikkel Delfzijl:
Locatie Siddeburen:

□ havo-vwo □ vwo+
□ ISK
□ PrO
□ ISK
□ vmbo-basis □ vmbo-kader □ vmbo-tl □ vmbo tl-xl □ ISK
□ vmbo-basis □ vmbo-kader □ vmbo-tl □ havo □ vwo

LEERLING WIL GRAAG IN DE KLAS BIJ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AANVULLENDE GEGEVENS VAN DE LEERLING

□ Medische bijzonderheden:
□ Er is sprake van gebruik van de volgende medicatie:
□ ADHD □ ODD □Syndroom van Asperger □Faalangstig □ PDD-NOS □ADD
□ Anders, namelijk:
□ Dyslexie □ Dyscalculie □ Beelddenken □
□ Verslag van onderzoek/diagnosestelling toegevoegd.
□ Er is sprake van een rugzak/lgf in het verleden: □ cluster 1 □ cluster 2 □ cluster 3 □ cluster 4
□ Er is sprake van een PGB i.v.m.
□ Op school van herkomst extra begeleiding gehad voor:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

……………………..…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………….

*

………………………………….………………………………………………………………………….……………………………….……..………….……

*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Heeft u nog bepaalde wensen of bijzonderheden te melden over de leerling:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

* graag aanvullen indien van toepassing
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GEGEVENS VAN EERSTE OUDER/VERZORGER (met hetzelfde adres als van de leerling)
(Tevens eerste contactpersoon, (de persoon waarmee wordt gecommuniceerd)
Naam + voorletters:
Voorvoegsel(s):
Geboorteland:
Nationaliteit:
Beroep:
Relatie met de leerling: vader / moeder / verzorger *
Adres:

Huisnummer:

Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer werk:
Mobiel nummer :
E-mailadres:

GEGEVENS VAN DE TWEEDE OUDER / VERZORGER
Naam + voorletters:

Voorvoegsel(s):

Geboorteland:
Nationaliteit:
Beroep:
Relatie met de leerling: vader / moeder / verzorger *
Mobiel nummer:
Telefoonnummer werk:

ONDERSTAANDE ALLEEN INVULLEN INDIEN HET ADRES AFWIJKT VAN DE LEERLING EN EERSTE OUDER
Adres:

Huisnummer:

Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer thuis:
E-mailadres:
* doorhalen wat niet van toepassing is.
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Hierbij bevestigt ondergetekende, dat hij/zij genoemde leerling aanmeldt bij Eemsdeltacollege en toestemming geeft
tot aanmaak en gebruik van persoonsgegevens.
Toestemming wordt gegeven voor:
 het aanleggen van een leerlingdossier met die gegevens van de leerling die nodig zijn voor het bijhouden van de
vorderingen van de leerling en voor het geven van de onderwijszorg die de leerling nodig heeft.
 het testen en toetsen van de leerling om de benodigde gegevens te verkrijgen.
 het bespreken van de zorgen rondom de leerling in de interne zorgoverleg momenten.
 het leerlingdossier te laten gebruiken, te veranderen of te laten aanvullen door de daartoe door het bevoegde gezag
van de school aangewezen personen.
 het leerlingdossier over te dragen aan de vervolgschool als de leerling de school verlaat.

Hierbij verklaart ondergetekende tevens dat kennis is genomen van het feit dat:
 het aanleggen, het gebruik, het aanvullen, het veranderen, het overdragen van het leerlingdossier, het recht op
inzage en afschrift van het leerlingdossier plaatsvindt volgens het reglement gegevens-bescherming dat de school
hanteert.
 op school het schoolreglement en het reglement van het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 ter
inzage ligt.
Privacy: Wij nemen uw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens en - informatie.

DIT AANMELDINGSFORMULIER IS INGEVULD DOOR:
Naam:

vader/moeder/verzorger/voogd*

Datum:

Plaats:

Handtekening:
……………………………………………………………………………………………………………………….....

Het ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar:

Eemsdeltacollege
t.a.v. dhr. A. Stege
Sikkel 3
9932 BD Delfzijl
* doorhalen wat niet van toepassing is.
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