FORMULIER VOORLOPIGE AANMELDING
CURSUS 2018 – 2019

IN TE VULLEN DOOR SCHOOL
Locatie: ………………………………………………………… Datum: …………………………………………………………
Leerling-nummer: …………………………………………….. Geplaatst in klas: ………………………………………........

IN TE LEVEREN BESCHEIDEN
 (Verplicht) aanmeldingsformulier/advies voortgezet
onderwijs, inclusief leerlingnummer

 (Verplicht) kopie pas zorgverzekering

 (Verplicht) kopie eigen paspoort / ID of uittreksel
bevolkingsregister

 (Eventueel) kopie van de uitslag van een medische
test en/of onderzoeksverslagen, bijv. dyslexie

 (Verplicht) kopie uitslag eindtoets / IQ-test

 Recente pasfoto

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT‐LEERLING
Achternaam: …………………………………………………. Tussenvoegsel: …………………………………………………
Voornamen: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Roepnaam: …………………………………………………...
Geslacht: man / vrouw

Geboortedatum: ………………………………………………..

Geboorteplaats: ……………………………………………..

Geboorteland: ………………………………………………….

Nationaliteit: …………………………………………………

Eventueel 2e nationaliteit: …………………………………….

Datum in Nederland (indien buiten Nederland geboren): ……………………………………………………………………..
Straat: ………………………………………………………… Huisnummer: ……………………………………………………
Postcode: …………………………………………………….. Woonplaats: ………………………………………………….....
Huistelefoon: ………………………………………………… Mob. telefoon leerling: …………………………………...
Burgerservicenr.:…………………………………………….

Mail leerling: …………………………………………………….

GEZINSSITUATIE KANDIDAAT‐LEERLING
Eenoudergezin OF tweeoudergezin (omcirkel)

Indien eenoudergezin, woont bij: vader / moeder

Gegevens van moeder / voogdes / wett.vertegenw.

Gegevens van vader / voogd / wett.vertegenw.

Achternaam: ………………………………………………… Achternaam: ………………………………………………....
Voorletter(s): ………………………………………………… Voorletter(s): …………………………………………………
Geb.plaats + land: ………………………………………….. Geb.plaats + land: …………………………………………..
Nationaliteit: …………………………………………………

Nationaliteit: ………………………………………………….

Beroep moeder: …………………………………………….

Beroep vader: ………………………………………………..

Mail moeder: ……………………………………………….

Mail vader: ………………………………………................

(Mob.) tel. moeder: ……………………………………

(Mob.) tel. vader: ……………………………………………

Indien van kandidaat-leerling afwijkend adres:

Indien van kandidaat-leerling afwijkend adres:

Straat:/huisnr. ………………………………………………

Straat/huisnr.: ………………………………………………..

Postcode: ……………………………………………………

Postcode: …………………………………………………….

Woonplaats: …………………………………………………

Woonplaats: …………………………………………………
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SCHOOLLOOPBAAN KANDIDAAT‐LEERLING: BASISONDERWIJS
Bezochte basisschool (-scholen) / plaats: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Regulier onderwijs / speciaal onderwijs (omcirkel)

Doublure(s) in groep(en): …………………………………

Aantal jaren BO: ……………………………………………

Voorlopig advies (school): ………………………………..

Definitief advies: ……………………………………………

AANVULLENDE GEGEVENS KANDIDAAT‐LEERLING
Huisarts: naam, adres en telefoonnr.: …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Relevante gegevens (van welke aard dan ook: medisch, zorg, dyslexie, dyscalculie, justitie, et cetera):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AANVULLENDE VERKLARING (1)
Hierbij verklaart ondergetekende toestemming te geven om de kandidaat-leerling, indien noodzakelijk, te bespreken in de zorgcommissie.
Datum: ……………………………. Handtekening: …………………………………………………… vader / moeder / wett. vert. / anders

ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De hierboven vermelde gegevens zijn correct en naar waarheid ingevuld en alle voor plaatsing relevante informatie is aan de school
medegedeeld (van welke aard dan ook).
De vertegenwoordigers van het Maris College hebben toestemming om informatie in te winnen bij de vorige scholen van de kandidaatleerling en mogen kennis nemen van de resultaten van testen die op vorige scholen bij de kandidaat-leerling zijn afgenomen.
Kennis te hebben genomen van de aanmeldingsvoorwaarden en de voorrangscriteria.
Kennis te hebben genomen van het voorlopige karakter van de aanmelding. Definitieve plaatsing is onder meer afhankelijk van de
informatie van de toeleverende school, van de uitslag van eventuele test(en) en van de eventuele loting bij over aanmelding.
Kennis te hebben genomen van de schoolregels waaraan de leerlingen zich dienen te houden (en met die regels in te stemmen).
Toestemming te verlenen voor deelname aan de buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de school.
Zich te realiseren dat op het Maris College foto’s en films worden gemaakt, dat deze voor publicatie kunnen worden gebruikt en stemt
hiermee in. Het gaat om foto’s / filmpjes op de officiële Facebookpagina’s, Instagram, folders en website van de school. Ook worden
er soms in de klas opnames gemaakt die voor scholing van docenten worden gebruikt.

Datum: …………………………... Handtekening: ………………………………………………….. vader / moeder / wett. vert. / anders

AANVULLENDE VERKLARING (2)
Hierbij verklaart ondergetekende ieder schooljaar de jaarlijks vastgestelde ouderbijdrage (voor schoolfonds, ouderraad en cultuurkaart) te
betalen.
Achternaam:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voorletter(s): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum: ………………………… Handtekening: ……………………………………………………..vader / moeder / wett. vert. / anders
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