aanmeldingsformulier
havo atheneum gymnasium

Schooljaar 2018 - 2019
A. Aanmelding voor:
leerjaar*: o 1
o2
o3
o4
o5
opleiding*: o HAVO o 1HAVO/VWO o ATHENEUM o GYMNASIUM

o6

B. De leerling:
Burgerservicenummer (verplicht!)
Geslacht*

(bestaande uit 9-cijfers)
o jongen o meisje

Roepnaam
Voornamen (voluit)
Tussenvoegsel (voluit)
Achternaam

@

e-mail adres leerling
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland*

o NL o

Nationaliteit (eventueel meerdere)*

o NL o

Straatnaam + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Naam huisarts
Medicijngebruik
VORIGE SCHOOL:
Advies van de basisschool*
Naam huidige school
Plaats van de school
Naam leerkracht/mentor
Profiel/klas (indien afkomstig van VO-school)

* s.v.p. aankruisen

□ HAVO □ HAVO/VWO □ ATHENEUM □ GYMNASIUM

C. OUDER(S)/VERZORGER(S):
ouder 1
geslacht*

o man o vrouw

Voorletters/tussenv./achternaam ouder 1
Adres, postcode en woonplaats**

@

e-mail adres ouder 1 (verplicht!)

***

Telefoonnummer(s) ouder 1
geboorteland - nationaliteit ouder 1*

o NL o anders:

Beroep ouder1
ouder 2
geslacht*

o man o vrouw

Voorletters/tussenv./achternaam ouder 2
Adres, postcode en woonplaats**

@

e-mail adres ouder 2
Telefoonnummer(s) ouder 2
geboorteland - nationaliteit ouder 2*

o NL o anders:

Beroep ouder 2
Gezinssituatie*

o gehuwd o gescheiden o anders:

Leerling woont bij *

o ouders o moeder o vader o anders:

Wie heeft het gezag? *

o ouders o moeder o vader o voogd

Gegevens verzorger/voogd
Post sturen naar*

o woonadres leerling o vader o moeder

aantal kinderen in gezin

totaal aantal jongens:

broertjes/zusjes op Dominicus College*

o NEE o JA, aantal:

totaal aantal meisjes:

Is er extra aandacht nodig voor de overstap naar het voortgezet onderwijs?
Van welke aard?
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
Zijn er problemen met de gezondheid waar school aandacht voor moet hebben?
Heeft uw kind een dyslexieverklaring?
Wil graag in de klas bij:
Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor de interne en externe publicatie van foto’s en ander beeldmateriaal waarop zijn/haar zoon/dochter
is afgebeeld. Uiteraard betreft het publicatie ten behoeve van het Dominicus College. Het materiaal wordt niet aan derden verstrekt. Heeft u
hiertegen bezwaar? Dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat.

Datum:
Handtekening vader/moeder/verzorger:
** alleen indien afwijkend van leerling *** mailadres wordt gebruikt voor uitnodigingen tafeltjesavonden, en facturen

