AANMELDINGSFORMULIER
LEERJAAR 1 (2020-2021)
Dit formulier wordt ingevuld door de ouders en vervolgens ingeleverd bij
de leerkracht van groep 8 van de basisschool.

GEGEVENS LEERLING
Achternaam en tussenvoegsel
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum

Geboorteplaats

PersoonsGebondenNummer

Geslacht

Man / vrouw

Aan te melden leerling heeft een broer/zus op het Vathorst College:
Naam broer/zus:

Klas broer/zus:

INDIEN LEERLING IN HET BUITENLAND IS GEBOREN
Geboorteland
In Nederland sinds
Aantal jaren onderwijs in Nederland

GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
Ouder/verzorger 1.*)

Ouder/verzorger 2.

Voornaam

Voornaam

Achternaam

Achternaam

Nationaliteit

Nationaliteit

Tel.nr mobiel

Tel.nr mobiel

Tel.nr werk

Tel.nr werk

E-mailadres

E-mailadres

Adres

INDIEN HET ADRES VAN DE OUDER/VERZORGER AFWIJKT VAN DAT VAN DE LEERLING
Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Bij echtscheiding aangeven bij wie de leerling woont

О vader
О moeder
О vader
О moeder

Verantwoordelijk voor het betalen van de financiële
bijdragen aan school

*) Deze gegevens worden verzameld zodat deze in onze leerlingenadministratie kunnen worden verwerkt.
Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht.
*) Ouder/verzorger 1. krijgt de rechten om zich digitaal in te schrijven voor de ouderspreekavonden. In eerste
instantie melden wij moeder als ouder 1. In geval er sprake is van echtscheiding is ouder 1.de ouder waarbij het
kind woonachtig is.
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SCHOOL VAN HERKOMST
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Telefoon
Naam contactpersoon
Laatst doorlopen schooljaar

AANMELDING VOOR:

 Vmbo-T/Havo

 Havo/Vwo

Aankruisen hetgeen overeengekomen is in het Onderwijskundig rapport.

WENSEN VOOR WAT BETREFT PLAATSING BIJ KLASGENOTEN (max. 2)
1.

2.

Let op: dit is een verzoek dat, indien mogelijk, gehonoreerd wordt.
EXTRA INFORMATIE **)
Is er sprake van:
Ja / Nee
gediagnostiseerde zorg (bijvoorbeeld op medisch gebied) die van invloed kunnen zijn op het
volgen van de lessen en leerprestaties? Graag aanvullende informatie mee sturen (bijv.
dyslexieverklaring, orthopedagogisch rapport, handelingsplan of medicijngebruik).
Ja/Nee
bijzonderheden ten aanzien van huiselijke omstandigheden? Indien van toepassing graag een
korte toelichting mee sturen
**) het geven van deze informatie en het aanleveren van documentatie is vrijwillig. De gegevens worden intern gebruikt
om de begeleiding van de leerling optimaal in te richten. Meer over onze gegevensverwerking kunt u lezen in ons
privacybeleid op www.vathorstcollege.nl

Door ondertekening van dit formulier verklaren de ouders/verzorgers akkoord te gaan met het volgende: 1) de
geldende schoolregels; 2) de betaling van de bijdragen voor lesmateriaal en materiaalkosten; 3) de uit deze
aanmelding voortkomende verplichting deel te nemen aan alle onderdelen van het onderwijs en het lesprogramma.
Hieronder vallen o.m. deelname aan binnenlandse en buitenlandse excursies, vieringen. De kosten daaraan
verbonden worden gefactureerd aan ouders.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 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.

ONDERTEKENING
Datum:

Plaats:

Handtekening Ouder/Verzorger 1

Handtekening Ouder/Verzorger 2

Vathorst College Lovink 6 3825 MP AMERSFOORT
033-4968240
info@vathorstcollege.nl
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