Inschrijfformulier vmbo 2019-2020
Gegevens van de leerling
achternaam

______________________________

alle voornamen

________________________________________________________________________

roepnaam

______________________________

geslacht

geboortedatum

______________________________

geboortegemeente ________________________

geboorteland

______________________________

nationaliteit ______________________________

in Nederland sinds

_________________________________________________________________________

postcode

______________________________

straat

________________________________ nummer ________________________________

telefoon leerling

_________________/ 06- _______________ e-mailadres___________________________

wettig identiteitsbewijs

BSN-nummer ____________________________

meisje

jongen

plaats __________________________________

ja
Paspoort, nr.: _______________
(administratie vraagt inzage)

ID-kaart, nr.: _____________

nee, reden __________________________
(administratie voegt kopie uitschrijving basisschool/VO-school bij)

Gegevens van de 1e ouder / voogd (betalingsplichtige)
achternaam

_______________________________________________________ voorvoegsel _______

voorletters

_____________ geboorteland ___________________ nationaliteit ________________

geslacht

vrouw

man

relatie tot de leerling

ouder

voogd

geboortedatum

__________________________________________

_

postcode

_______________________________ plaats __________________________________

straat

________________________________ nummer ________________________________

telefoon

________________________ overdag bereikbaar op

e-mailadres

_________________________________________________________________________

____________________________

Gegevens van de 2e ouder / voogd / verzorger
achternaam

__________________________________________________ voorvoegsel ___________

voorletters

_____________ geboorteland

geslacht

vrouw

man

______________

relatie tot de leerling

nationaliteit
ouder

___________________
voogd

verzorger

geboortedatum

_________________________________________________________________________

postcode

________________________________ plaats __________________________________

straat

_________________________________nummer__________ ______________________

telefoon

_______________________

e-mailadres

_________________________________________________________________________

Welke ouder is contactpersoon?

overdag bereikbaar op ____________________________

1e ouder / voogd / verzorger

2e ouder / voogd / verzorger

De inschrijving wordt gedaan voor:

leerjaar

leerweg

1

2

3

4

basisberoepsgerichte
leerweg

kaderberoepsgerichte
leerweg

gemengde leerweg

theoretische leerweg
/MAVO

gemengde leerweg

theoretische leerweg
/MAVO

Indien van toepassing: Themaklas
paardenklas

kookklas

Verwacht advies basisschool
vmbo:

basisberoepsgerichte
leerweg

kaderberoepsgerichte
leerweg

anders, namelijk _____________________________________________________________________________________

Gegevens vooropleiding
basisonderwijs

basisonderwijs t/m groep _____

speciaal basisonderwijs t/m groep ______________

aantal jaren dat het (speciaal) basisonderwijs is gevolgd ___________

voortgezet onderwijs

vmbo

______________________________________

anders, namelijk

t/m leerjaar _____________

______________________________ t/m leerjaar ____________

naam huidige school

_____________________________________________________________________

straat

__________________________________________ nr. ______________________

postcode/plaats

______________________________________ telefoon________________________

naam directeur _______________________________

groepsleerkracht / mentor _______________________

Overige gegevens (invullen niet verplicht)
Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden (b.v. een handicap) of andere relevante informatie waar de
school rekening mee moet houden wordt u verzocht om dit in een brief schriftelijk te melden aan de school en
hieronder aan te geven.
Er is sprake van persoonlijke omstandigheden waar de school rekening mee moet houden. Deze
omstandigheden meld ik in een brief aan de school.

Het door u opgegeven (mail)adres en telefoonnummer(s) zal door de school gebruikt worden om u/uw
zoon/dochter te informeren over zaken die de school/leerling betreffen.
Kunt u hieronder op volgorde van voorkeur aangeven op welke scholen u uw kind heeft aangemeld. Let erop dat
u dus ook Wellantcollege noemt. (invullen niet verplicht)
1. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord dat hun
zoon/dochter/pupil zonder voorbehoud aan alle verplichte schoolactiviteiten mee zal doen.
Plaats _________________________________________

datum

_________________________________

Handtekening eerste ouder/voogd, ____________________________

