Aanmeldingsformulier 2College

Gegevens leerling:
achternaam:																roepnaam:		
voornamen (voluit): 													voorletters:
geboortedatum: 														geboorteplaats:
geslacht:

O m O v 												geboorteland: 		

BSN-nummer:
straat:																		nummer:
postcode:																	woonplaats: 		
telefoon thuis: 															gsm (leerling):
nationaliteit:
godsdienst:

Laatst bezochte (basis)school:
naam school: 												plaats:
naam leerkracht:
uitstroom uit (les)groep: 									advies basisschool:
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Betreft een verzoek tot toelating tot:
Kies locatie en opleiding
O Durendael
klas 1		 O tweetalig vwo			 O tweetalig havo			 O vwo 				 O havo
				O vmbo-g/t				O vmbo-k					O vmbo-b			O LWOO
				O anders, nl:
O Cobbenhagenlyceum
klas 1		 O tweetalig onderwijs O havo/vwo/technasium
				O anders, nl:
O Cobbenhagenmavo
klas 1 		 O vmbo-t/havo
				 O anders, nl:
O Jozefmavo
klas 1 		 O vmbo-g/t				 O LWOO
				O anders, nl:
O Ruivenmavo 														
klas 1		 O vmbo-k/g/t/h			 O LWOO
				O anders, nl:

Bij wie zou je in de klas willen zitten?
Is de aanmelding op 2College de 1e keuze?*
O ja
O nee, er is ook een aanmelding op:
* Volgens stedelijke afspraken kunnen leerlingen zich niet op meerdere scholen aanmelden voor hetzelfde niveau.
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Gegevens ouders/verzorgers:
Moeder									
Vader
achternaam: 			voorletters: 				
achternaam: 			voorletters:
straat:				nummer: 				
straat:				nummer:
postcode:				woonplaats:				
postcode:				woonplaats:
e-mailadres: 									
e-mailadres:
telefoon thuis:								
telefoon thuis:
telefoon werk:								
telefoon werk:
gsm:										
gsm:
nationaliteit: 								
nationaliteit:

Burgerlijke staat ouders: gehuwd/samenwonend/gescheiden*

*doorhalen wat niet van toepassing is

Formele voogdij bij: moeder/vader/beide ouders/anders*

Gezinssamenstelling:		

kind(eren). Ingeschreven leerling is het

Broer of zus op deze school (gehad)? 		

kind.

O ja, naam:

							O nee
Overige relevante bijzonderheden gezinssituatie:
Indien niet in Nederland geboren datum vestiging in Nederland:
Postontvangst:
O beide ouders (indien wonend op hetzelfde adres)

O moeder		

O vader

Gegevens bank:
Ibannummer:
tenaamstelling:
Huisarts:						telefoon:					
medicijnen:
overige relevante medische informatie:

Kopie identiteitsbewijs (met daarop het BSN-nummer) of		

O ja

O nee

Uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (met BSN-nummer)
Bijzonderheden of opmerkingen:
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Extra ondersteuningsbehoefte
1 Heeft uw kind op de basisschool extra ondersteuning gehad?			

O ja

O nee

2 Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op het Voortgezet Onderwijs?

O ja

O nee

3 Is er bij uw kind sprake van een diagnose? 					

O ja

O nee

4 Heeft uw kind een OPP? 								

O ja

O nee

Heeft u op een van de vragen ‘ja’ geantwoord, vul dan het formulier ‘Aanvullende
ondersteuningsbehoefte’ in.

Verklaring ouder(s)/verzorger(s):

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaar ik/verklaren wij:
•
•
•
•
•

•

aan de geldelijke verplichtingen behorende bij de opleiding te voldoen;
dat wij toestemming geven aan de school om relevante informatie op te vragen/geven aan (vorige)
school/scholen of andere begeleidingsinstellingen t.b.v. toelating of begeleiding van ons kind;
dat wij ons conformeren aan de schoolregels, zoals gepubliceerd in de schoolgids en/of de
schoolwebsite;
dat ons kind deelneemt aan alle schoolactiviteiten van het onderwijsprogramma;
dat wij geen bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s of videomateriaal op de website van 		
de school, de schoolgids, of -brochure, de (digitale) nieuwsbrief en sociale media accounts van de 		
school voor het informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over onderwijsmogelijkheden en -activiteiten, ontwikkelingen in en om de school en voor PR-doeleinden; als de 		
school de beeltenis van uw kind individueel gebruikt voor promotiedoeleinden, vragen wij u 		
hiervoor vooraf om aanvullende toestemming;
dat wij akkoord gaan met de voorwaarden voor het aanvragen van een computer- en
e-mailaccount.

Ondertekening:
naam:
plaats: 					datum:
handtekening ouder(s)/verzorger(s):
In te vullen door school
ingeschreven door:				
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datum van inschrijving:

www.2college.nl
algemeen@2college.nl

