Aanmeldingsformulier
bovenbouw
mavo-vmbo
2020-2021
Naam leerling

Keuze schoolsoort
Kruist u hieronder aan, bij de locatie van uw keuze, voor welke schoolsoort u de leerling wilt
aanmelden. Opmerking: mavo en vmbo-t(g) zijn dezelfde schoolsoort.
Leerjaar 3
Merletcollege
locatie Cuijk

Merletcollege
locatie Grave

Merletcollege
locatie Mill

MAVO

MAVO

MAVO

VMBO Kader

VMBO Kader

VMBO Kader

VMBO Basis

VMBO Basis

VMBO Basis

Leerjaar 4
Merletcollege
locatie Cuijk

Merletcollege
locatie Grave

Merletcollege
locatie Mill

MAVO

MAVO

MAVO

VMBO Kader

VMBO Kader

VMBO Kader

VMBO Basis

VMBO Basis

VMBO Basis

U kunt nu verder gaan met het invullen van een aantal persoonlijke gegevens van de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).

Onderstaande wordt ingevuld tijdens het aanmeldingsgesprek.
Profielkeuze
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Gegevens leerling
Geslacht

Man

Vrouw

Roepnaam
Achternaam
Burgerservicenummer
Geboortedatum

-

-

Officiële voornamen
Officiële achternaam

(indien afwijkend van achternaam)

Postcode
Straat en huisnummer
Woonplaats
Telefoon thuis
06-nummer leerling

-

Geboorteplaats
Geboortegemeente
Geboorteland
Nationaliteit
Indien niet geboren in Nederland
In Nederland sinds
Onderwijs in Nederland sinds

-

-

-

-

Woonsituatie (leerling woont bij)

School van herkomst
Naam laatst bezochte school
Plaatsnaam laatst bezochte school
Naam contactpersoon
Huidig leerjaar
Huidige studie
Advies school van herkomst
Advies basisschool
Score Cito
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Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Ouder/verzorger 1 is de eerste contactpersoon bij communicatie tussen school en ouders/verzorgers.
Alleen wanneer ouders/verzorgers niet op hetzelfde adres wonen, dient u ook de gegevens bij ouder 2 in te vullen.
Ouder/verzorger 1
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geslacht

Man

Vrouw

Postcode
Straat en huisnummer
Woonplaats
Geboorteland
Telefoon thuis
06-nummer ouder/verzorger 1

-

06-nummer ouder/verzorger 2

-

Telefoonnummer indien ouder/
verzorger 1 en 2 niet bereikbaar zijn
E-mailadres ouder/verzorger 1
Relatie tot kind

Vader

Moeder

Verzorger

IBAN

Ouder/verzorger 2
(Alleen in te vullen wanneer ouders/verzorgers niet op hetzelfde adres wonen.)
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geslacht

Man

Vrouw

Postcode
Straat en huisnummer
Woonplaats
Geboorteland
Telefoon thuis
06-nummer ouder/verzorger 2

-

E-mailadres ouder/verzorger 2
Relatie tot kind

Vader

Moeder

Verzorger
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Algemene gegevens
Heeft uw zoon/dochter gedoubleerd?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, gedoubleerd in
groep/klas
Had uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig op de basisschool?
Zo ja, waarvoor

Heeft uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig in het voortgezet onderwijs?
Zo ja, waarvoor

Zijn er psychologische testen afgenomen waarvan het belangrijk is dat school daarvan op de hoogte is?
Zo ja, graag een kopie van de test(en) toevoegen.
Zijn er diagnoses gesteld waarmee wij als school rekening moeten houden?
(bijvoorbeeld ASS, ADD, ADHD, dyslexie, dyscalculie, medisch)

Zo ja, waarvoor

Gebruikt uw kind hiervoor medicatie?
Graag van de gestelde diagnose(s) een kopie van de verklaring(en) toevoegen.
Opmerkingen over gezondheid, huiselijke omstandigheden, bijzondere omstandigheden etc.

Na(a)m(en) van de leerling(en) bij wie uw zoon/dochter (indien mogelijk) in de klas geplaatst wil worden.
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Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
• dat bij gescheiden ouders/verzorgers beiden akkoord gaan met toezending van alle informatie uitsluitend naar
het woonadres van de leerling. Beide ouders/verzorgers krijgen toegang tot de elektronische leeromgeving.
• in te stemmen met het opvragen van gegevens bij de school van herkomst.
• de op dit formulier ingevulde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ingevuld door:
Vader

Datum

Handtekening ouder/verzorger

Moeder

-

Verzorger

-
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