AANMELDINGSFORMULIER LEERLING ZIJ-INSTROOM 2017-2018
Voor welke opleiding en keuzestroom meldt u uw kind aan? Maak een keuze.
□ mavo
□ havo
□ vwo
□ vwo tto

□ klas 2
□ klas 3
□ klas 4

□ klas 5
□ klas 6

NB:
1. Voor eventuele plaatsing in de sportklas, tto of vwo Pieter Groen Academy kunt u overleggen
met de betreffende adjunct-directeur.
2. Vanaf klas 3 mavo en vanaf klas 4 havo/vwo dient ook een apart sector-/profielkeuzeformulier
ingevuld te worden.

PERSOONSGEGEVENS VAN DE NIEUW TE PLAATSEN LEERLING
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:

□ man

□ vrouw

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Indien in het buitenland geboren, wanneer is hij/zij in Nederland aangekomen:
Nationaliteit:

Evt. tweede nationaliteit:

Burgerservicenummer:
Woonadres:
Postcode:

Woonplaats:

Huistelefoon:

□ geheim

Geloofsovertuiging:
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GEGEVENS BROERTJES EN ZUSJES OP HET ANDREAS COLLEGE
Gelieve hieronder indien van toepassing de gegevens in te vullen.
Naam:

Man/Vrouw:

1
2
3

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)
Ouder 1:

□ moeder

□ vader

□ verzorger

Naam:
Woonadres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon mobiel:

Telefoon werk:

E-mail:
Hoogste opleiding:
Beroep:
Ouder 2:

□ moeder

□ vader

□ verzorger

Naam:
Woonadres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon mobiel:

Telefoon werk:

E-mail:
Hoogste opleiding:
Beroep:
Financiële gegevens
(IBAN)Rekeningnummer ouders/verzorgers:
T.n.v.:
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Geboortedatum:

Locatie:

BIJZONDERHEDEN GEZIN
Is er sprake van gescheiden ouders?

Is er sprake van een overleden gezinslid? Indien ja, graag toelichten.

Wat betreft de gezinssituatie moet de school beslist het volgende weten:

MEDISCHE GEGEVENS
Huisarts naam:
Huisarts telefoon:
Wat betreft de gezondheid (logopedist, Riagg, medicijnen, allergieën), gedrag (pesten enz.) moet
de school beslist het volgende weten (eventueel aparte brief bijvoegen):

GEGEVENS VORIGE SCHOOL
Naam:
Plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:
Schooltype:

□ mavo

□ havo

□ vwo

□ vwo tto
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PASSEND ONDERWIJS
Waarom verandert uw kind van school?

Is uw kind, om andere reden dan verhuizing, van school gewisseld?
Zo ja, wat was de reden?
Is uw kind ooit apart getest?

Zo ja, wat was de reden hiervoor?

Welke uitslag kreeg u?
Is er voor uw kind weleens een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld?
Zo ja, wat was de reden hiervoor?
Is uw kind ooit blijven zitten?
Heeft uw kind ooit een klas overgeslagen?
Krijgt uw kind extra ondersteuning?

Indien ja, waarvoor?

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op Pieter Groen? Zo ja, welke?

OVERIG
Mijn kind komt graag in de klas bij:
1:

2:

Eventuele overige toelichting bij kind:

Afbeeldingen van mijn kind mogen wel/niet gepubliceerd worden op schooldrukwerk, schoolsite
of andere online media vanuit de school.
(omcirkel wat van toepassing is)
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BIJLAGEN (kruis aan wat van toepassing is)
□ kopie paspoort/ID/geboortebewijs (verplicht)
□ schooladviesblad (niet verplicht)
□ dyslexie-/dyscalculieverklaring
□ meest recente cijferlijst
□ meest recente SE-lijst
□ overig, nl.:

Datum/plaats:

Handtekening:

Dit formulier s.v.p. inleveren bij/opsturen naar:
Pieter Groen
t.a.v. administratie
Helmbergweg 10
2221SZ Katwijk aan Zee.
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