
 Aanmeldingsformulier voor klas I schooljaar 2019-2020

 Aanmelden is uitsluitend mogelijk via een aanmeldingsgesprek op afspraak.

 Denkt u eraan bij dit gesprek de volgende stukken mee te nemen?

 •  dit formulier, volledig ingevuld

 •  BOVO formulier met basisschooladvies en daarop ingevulde lijst van voorkeursscholen. 

 •  kopie geldig identiteitsbewijs kind (bij id-kaart ook achterzijde kopiëren)

  ⃝   voorrang ⃝   advies datum ontvangst: ………………………………

  ⃝   OKR ⃝   OT aanmeldingsnummer: ………………………………

  ⃝   kopie ID ⃝   mailadres stamnummer: ………………………………

  GEGEVENS LEERLING

  Achternaam: ⃝  Man ⃝  Vrouw

  Roepnaam:

  Voornamen:

  Geboortedatum: Geboorteplaats:

  Nationaliteit: 2e Nationaliteit:

  BSN:

  Straat: Huisnummer: Toevoeging:

  Postcode: Woonplaats:

Naam van broer of zus:

  COMMUNICATIE

  Mobiel nr. leerling: Tel.nr. overdag bereikbaar moeder:

  Tel.nr. thuis: Tel.nr. overdag bereikbaar vader:

  E-mail leerling:

  E-mail vader:

  E-mail moeder:

  GEGEVENS OUDERS

  1e spreektaal thuis: 2e spreektaal thuis:

  Achternaam vader: Voorletters vader:

  Achternaam moeder: Voorletters moeder:

  Geboorteland vader: Geboorteland moeder:

  Interne verwerking (dit blok niet zelf invullen s.v.p.)

  Heeft broer/zus in klas:

Vult u alstublieft uw e-mailadres duidelijk leesbaar in.

Alle informatie wordt via e-mail verspreid. Een correct e-mailadres is dus noodzakelijk.

  Factuur sturen naar: ⃝   vader ⃝   moeder



  GEZINSSITUATIE

  ⃝   de ouders zijn  gehuwd/wonen samen. De leerling woont bij zijn/haar ouders.

  ⃝   er is sprake van een één-oudergezin

  ⃝   de ouders zijn gescheiden

  ⃝   anders, namelijk:

  Indien de andere ouder ook post wenst te ontvangen of als factuuradres moet worden opgenomen, s.v.p. hieronder adres vermelden:

  Naam:

  Straat: Huisnummer: Toevoeging:

: Woonplaats:

  GEGEVENS BASISSCHOOL

  Naam basisschool:

  Adres:

  Naam leerkracht groep 8: Tel.nr.:

  Advies basisschool: ⃝   VWO (vereist) ⃝   anders , nl. _____________(bij school in buitenland)

  Naam verplichte eindtoets:*   _____________________________________________________

  SCHOOLLOOPBAAN

  Is uw kind ooit blijven zitten? ⃝  Nee ⃝   Ja, in groep

  Heeft uw kind een klas overgeslagen? ⃝  Nee ⃝   Ja, in groep

  Is uw kind van basisschool veranderd? ⃝  Nee ⃝   Ja. Reden: 

  PASSEND ONDERWIJS

  Heeft uw kind een verklaring waardoor uw kind recht heeft op extra faciliteiten?

  Dyslexie: ⃝  Nee ⃝  Ja (kopie dyslexieverklaring/onderzoeksrapport toevoegen)

  ADHD/ADD: ⃝  Nee ⃝  Ja (kopie ADHD/ADD verklaring/onderzoeksrapport toevoegen)

  ASS: ⃝  Nee ⃝  Ja (kopie ASS verklaring/onderzoeksrapport toevoegen)

  Overig: ⃝  Nee ⃝  Ja

  Zijn er andere bijzonderheden? Zo ja, dan kunt u deze hieronder opschrijven:

* kopie uitslag eindtoets inleveren zodra beschikbaar

⃝ bij vader ⃝ bij moeder  In geval van scheiding, de ouder vermelden bij wie uw zoon/dochter woont:



  INDICATIE SCHOOLKOSTEN KLAS 1

  Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de uitgaven die de school voorrekent.

  algemene ouderbijdrage 160 euro Etui (voor kunst) 15 euro

  lockerhuur + borg 20 euro Gymshirt 15 euro

  Ermeloreis 110 euro

  Een uitgebreider overzicht van de schoolkosten over meerdere schooljaren kunt u vinden op onze website onder Groep 8 - Schoolkosten

WA-VERZEKERING

Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kind.

Beschikt u over een WA-verzekering? ⃝  Ja ⃝  Nee  

  VERPLICHTE SCHOOLREIZEN

  Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de deelname van uw zoon/dochter aan de kennismakingsdagen in

  Ermelo en de activiteiten die de school voor de leerlingen organiseert binnen het onderwijsprogramma, waaronder de reis naar Duitsland in klas 3,

  en de klassieke reis (Rome of Griekenland) in klas 5.

PRIVACY

 Hiermee verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van het "Instemmingsformulier Privacy Gegevens" (zie website Haganum) en geeft

 hierbij wel/niet expliciet  toestemming voor de volgende zaken:

wel niet

  -  het maken van beeld- en geluidsopnamen voor de website of voorlichtingsbrochure van de school   ⃝   ⃝

  -  het maken van video-opnamen t.b.v. het onderwijsproces   ⃝   ⃝

  -  het uitwisselen van leerlingresultaten met de basisschool   ⃝   ⃝

  RUIMTE VOOR OPMERKINGEN/BIJZONDERHEDEN:

  Aldus naar waarheid ingevuld op:

  De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in de leerlingenadministratie. Deze voldoet aan de Algemene Verordening

  Gegevensbescherming (AVG).

toestemming

en/ofHandtekening vader Handtekening moeder:

Dit formulier en alle bijlagen volledig ingevuld meenemen bij uw aanmeldingsgesprek


