Aanmeldingsformulier
Brugklas 2023-2024
Aanmelding voor
mavo

mavo/havo

havo

havo/atheneum

atheneum

(één vakje aankruisen)
M

V

Voornamen (voluit)
Roepnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Woonachtig in Nederland sinds

Burgerservicenummer leerling

E-mailadres leerling

Identiteitsbewijs geldig t/m

Gezinssamenstelling

Telefoonnummer leerling 06 -

Vooropleiding leerling
School van herkomst
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Soort opleiding

Groep/klas

Heeft de leerling wel eens gedoubleerd?			

Ja

Nee

Leerkracht groep 8

e-mailadres leerkracht

Aantal jaren basisonderwijs in Nederland

telefoonnummer leerkracht

Zo ja, in welke klas

Gegevens wettelijke vertegenwoordiger(s)
Gegevens van eerste ouder/verzorger (contactouder)
Naam en voorletters

M

V

Land van herkomst

Nationaliteit
Overdag bereikbaar op telefoonnummer 1. 			

Geheim

Ja

Nee

2.			

Geheim

Ja

Nee

E-mailadres
Gegevens van tweede ouder/verzorger
M

Naam en voorletters
Nationaliteit

V

Land van herkomst

Overdag bereikbaar op telefoonnummer 1. 			

Geheim

Ja

Nee

2.			

Geheim

Ja

Nee

E-mailadres
U gaat akkoord met toezending van alle informatie uitsluitend naar het woonadres van de leerling en de contactouder.
Indien de wens is dat ook de andere ouder informatie ontvangt, dient dit per brief aan de school gemeld te worden.
Vul ook de achterzijde van dit formulier in

Medische gegevens
Naam huisarts

plaats

telefoonnummer

Bijzonderheden
ADHD / ADD*
Stoornis in het autistisch spectrum:

Anders:
Elke leerling dient één keuze te maken voor High School:

High School Media & Design aanmelding
Ontdekken

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

High School Sport aanmelding
Ontdekken**
Ontwikkelen**
Keuze:

(meiden-)voetbal
Dans
Turnen
Handbal
Vechtsport
Rugby

Uitblinken (topsport)

Ja

Graaf Producties aanmelding

Ja

(invullen welke sport)_________________________________
de leerling traint 8 uur op schooldagen

Nee

Ondertekening
Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier gaat u akkoord met uitwisseling van gegevens met
de school van herkomst, het vervolgonderwijs, gebruik van de vermelde gegevens t.b.v. de schooladministratie.
Wij gaan akkoord / niet akkoord* met het eventuele gebruik van beeldmateriaal van uw kind bij
uitingen van Graaf Engelbrecht. Dit in verband met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Datum
Handtekening ouder/verzorger (1)

Handtekening ouder/verzorger (2)

* Graag doorhalen wat niet van toepassing is.
**Voor deelname High School Sport ontdekken en ontwikkelen wordt een aanvullend bedrag per schooljaar berekend.

