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mavo, havo, vwo & tweetalig mavo, havo, vwo
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Schooljaar

2019-2020

Leerjaar

Brugklas

Leerlingnummer (in te vullen door school)

AANMELDINGSFORMULIER brugklas
Dit formulier ingevuld meebrengen naar onze aanmelddagen op 12 en 13 maart 2019
Vorige basisschool
Advies basisschool

 mavo

 mavo/havo

Ouders/verzorgers zijn het

 eens met het advies

 oneens met het advies

Plaatsing gewenst in

 mavo

 havo

 mavo tto

 havo

 havo/vwo

 havo tto

 vwo

 vwo

 vwo tto

Reden (indien oneens
met het advies)

A | persoonsgegevens leerling
Achternaam leerling(e)

Geslacht

Voornamen

Roepnaam

BSN-nummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Geboren in Nederland

 ja

 nee

Zo nee, in Nederland sinds

Gedoubleerd

 ja

 nee

Zo ja, in klas

B | contactgegevens leerling
Adres leerling(e)
Postcode

Woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon mobiel

E-mailadres

C | persoonsgegevens ouders
Naam en voorletters vader
Nationaliteit vader
Geboren in Nederland

 ja

 nee

Zo nee, in Nederland sinds

 nee

Zo nee, in Nederland sinds

Meisjesnaam en voorletters moeder
Nationaliteit moeder
Geboren in Nederland

 ja

 jongen

 meisje

D | contactgegevens ouders
E-mailadres vader

Telefoon mobiel vader

E-mailadres moeder

Telefoon mobiel moeder

Ouders overleden

 vader

 moeder

Ouders gescheiden

 ja

 nee

Leerling(e) woont bij
2e contact adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E | diversen
Naam basisschool

Groepsleerkracht groep 8

In de klas bij (eerste keus)

In de klas bij (tweede keus)

F | opmerkingen
Bijzonderheden/beperkingen t.a.v
studie (bijv. dyslexie, dyscalculie,
ADHD, Asperger, autisme etc.)

Ondergetekende verklaart hierbij de juiste gegevens te hebben verstrekt om de school in staat te stellen de passende begeleiding en zorg te
geven. Door het achterhouden van informatie die van belang is voor een zuivere beslissing over de toelating van de leerling, kan de toelating
nietig verklaard worden.
Bij dezen verleen ik/verlenen wij als ouder(s)/verzorger(s) toestemming om:
• het digitale onderwijskundige rapport bij de basisschool op te vragen;
• de eventuele aanvullende bijlagen, die gemeld zijn in het onderwijskundig rapport, op te vragen;
• overleg te voeren over de onderzoeksgegevens met de basisschool;
 het doorgeven van naam, adres en contactgegevens t.b.v.
 het gebruiken van foto’s (en video’s) op website en sociale
arbeidsoriëntatie;
media van het Jan van Brabant College;
 het vrijblijvend ontvangen van een aanbieding voor
 het gebruiken van een foto voor promotie materiaal en de
klassenfoto’s en portret foto’s van uw kind, waarvoor uw
(digitale) schoolgids;
adresgegevens worden doorgegeven aan de schoolfotograaf.
 het plaatsen van een artikel met foto’s op de openbare
 het opnemen van naam, zelf aangeleverde tekst met foto in het
schoolsite en sociale media van de school;
jaarboek;
Akkoord ouder(s) en/of verzorger(s)
Datum

Plaats

Handtekening vader/
moeder/verzorger

Meenemen bij aanmelding:
• kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw kind waar het BSN opstaat (paspoort/ID kaart)
• het onderwijskundig rapport (indien in uw bezit)								
• indien één van de ouders een buitenlandse herkomst heeft, een kopie van het paspoort van beide ouders
• adviesformulier van de basisschool

