AANMELDINGSFORMULIER
school voor havo, atheneum en gymnasium
Jan Steenlaan 38, Postbus 529, 3720 AM Bilthoven
telefoon 030 – 228 30 60

Klas:

VWO 4, 5 en 6 schooljaar 2019 / 2020

Achternaam:_____________________________

Roepnaam:____________________

Voornamen: ______________________________________

Adres: _________________________________________________________________

Postcode: __________ Woonplaats: __________________

Geboorteplaats: __________________________

Geslacht: ___________

Geboortedatum: ________________

Telefoon thuis: _______________________________Nationaliteit: ________________

Land van herkomst: 2) ______________________________

BSN leerling: 1) __________________________

Mob nummer leerling:____________

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Gegevens ouder/verzorger 1: M/V

Gegevens ouder/verzorger 2: M/V

_______________________________________

_______________________________________

Nationaliteit: ___________________________

Nationaliteit: ____________________________

Land van herkomst: 2) ___________________

Land van herkomst: 2) ____________________

Tel.nr. werk: ____________________________

Tel.nr. werk: ____________________________

Mobiele tel.nr.: __________________________

Mobiele tel.nr.: __________________________

Beroep:3) ______________________________

Beroep: 3) ______________________________

E-mail: ________________________________

E-mail: ________________________________

Wanneer één der ouders op een ander adres woont dan het bovenstaande, graag dat adres hieronder vermelden:
vader/moeder: _____________________________________________________________________________________________________________

1)

Burgerservicenummer verkregen via de Belastingsdienst

2)

alleen invullen indien niet hetzelfde als nationaliteit

3)

invullen niet verplicht

z.o.z.

Naam, adres en telefoonnummer vorige school: ____________________________________________________________________________
Naam en functie van degene die informatie kan verschaffen: __________________________________________________________________
Laatst doorlopen klas / afd.: ___________________________________________________________________________________________
Schoolcarrière: (indien onderwijs in het buitenland is gevolgd hele schoolcarrière vermelden)
Cursusjaren:

Scholen:

Leerjaren en/of afdeling:

____ - ____

Basisschool: __________________________

________________________________________

____ - ____

School:_______________________________

________________________________________

____ - ____

School:_______________________________

________________________________________

VWO 4, 5 en 6
huidige keuze:
gewenste keuze:

profiel:
CM - EM – NG - NT
CM - EM – NG - NT

vakken vrije deel:

Bijzonderheden, waarvan u meent dat ze op school bekend moeten zijn:
medische:
______________________________________________________________________________________________________
overige:

______________________________________________________________________________________________________

S.V.P. BIJVOEGEN:

a)
b)

uittreksel uit het bevolkingsregister of een fotokopie van het paspoort of de ID-kaart van de leerling.
fotokopie rapport van de laatste twee jaar.



Als ouder(s)/verzorger(s) bent u zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de aanmelding
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u ons toestemming relevante informatie uit te wisselen met de school van herkomst en/of andere
betrokkenen.

Datum:

Handtekening:

___________________

_________________________

