Aanmeldingsformulier leerjaar 2 (2-jarige brugperiode)
NGegevens nieuwe leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Roepnaam
Straat
Postcode
Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel leerling
E-mailadres leerling
Geboortedatum
BSN (Burgerservicenummer)
Naam huisarts

O man O vrouw
Huisnummer:
Woonplaats:

Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Tel.nr. huisarts:

Indien de leerling in het buitenland geboren is
Geboorteland
In Nederlands sinds
Aantal jaren onderwijs in NL

Gegevens ouders/verzorgers
Relatie tot leerling
Achternaam
Voorletters
E-mailadres
Adres (indien afwijkend van de leerling)
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer mobiel
Telefoonnummer werk
Nationaliteit
Land van herkomst

moeder / vader / verzorger*

*doorhalen wat niet van toepassing is

School van herkomst
Naam school
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer contactpersoon
Naam groepsleerkracht(en)
E-mailadres

moeder / vader / verzorger*

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 (2-jarige brugperiode)

O VWO

En ik kies voor…

O HAVO - VWO

En ik kies voor….

O MAVO - HAVO

En ik kies voor…

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Atrium International
Xplore
Sportklas
Atrium International
Xplore
Sportklas
Atrium International
Xplore
Sportklas

Is er sprake van een medische en/of gedragsmatige diagnose, b.v. dyslexie, AD(H)D? Graag aanvullende informatie mee
sturen (b.v. dyslexieverklaring, orthopedagogisch rapport, handelingsplan of medicijngebruik).
JA / NEE
Graag meest recente rapport bijvoegen

Door ondertekening van dit formulier verklaren de ouders/verzorgers akkoord te gaan met het
volgende: (1) de geldende schoolregels; (2) de betaling van de met de ouderraad afgesproken
bijdragen voor o.a. lesmateriaal en materiaalkosten; (3) de uit deze aanmelding voortkomende
verplichting om deel te nemen aan alle onderdelen van het onderwijs en het lesprogramma.
Hieronder vallen o.m. deelname aan het brugklaskamp en aan de internationale uitwisselingen
in klas vier. De daarmee gepaard gaande kosten worden doorberekend aan de ouders; (4) de
bespreking van de leerling in het zorgteam als er zich problemen mochten voordoen.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u aangeven of
persoonsgegevens en beeldmateriaal van uw kind mag worden gepubliceerd. U krijgt aan het
begin van elk schooljaar een bericht waarmee de toestemming kan worden aangegeven. Alle
persoonsgegevens op dit formulier worden conform Algemene Verordening
Gegevensbescherming verwerkt. Meer informatie daarover kunt u vinden in ons privacy
statement https://www.onderwijsgroepamersfoort.nl/images/pdf/privacyverklaring_OGA.pdf
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn.
Ondertekening
Plaats en datum

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2
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