Aanmeldingsformulier leerjaar 2 t/m 6
2022-2023
Almelo

Locatievoorkeur

Tubbergen

Aan uw locatievoorkeur kunt u geen rechten ontlenen: de school
bepaalt de uiteindelijke locatie.

1. Gegevens van het kind (kopie identiteitsbewijs toevoegen)
Roepnaam

BurgerServiceNr.

Voorvoegsel

Geboortedatum

Achternaam

Geboorteplaats

Voornamen voluit

Geboorteland*

Geslacht

Man

*datum in NL.

Vrouw

Adres

Nationaliteit

Postcode en
woonplaats

Geloofsovertuiging

Telefoon

Naam huisarts

E-mail adres

Tel. nr. huisarts

2. Samenstelling gezin
Indien van toepassing:

Aantal jongens

Aantal meisjes

Vader overleden

Moeder overleden

De leerling is het

e kind in het gezin (b.v. het 2e kind)

Indien gescheiden, kind woont bij:

3. Gegevens van de ouders / verzorgers / voogd
Ouder 1 / Verzorger 1 / Voogd
Ouder 1

Verzorger 1

Voogd

Wenst post te ontvangen

Factuuradres

Naam en voorletters ( indien van toepassing: meisjesnaam )
Burgerlijke staat

Ongehuwd

Gehuwd

Samenwonend

Gescheiden

Adres

Mobiel nummer

Postcode en
woonplaats

E-mail adres

Ouder 2 / Verzorger 2 / Voogd
Ouder 2

Verzorger 2

Voogd

Wenst post te ontvangen

Naam en voorletters ( indien van toepassing: meisjesnaam )
Burgerlijke staat

Ongehuwd

Gehuwd

Samenwonend

Gescheiden

Adres

Mobiel nummer

Postcode en
woonplaats

E-mail adres

Factuuradres

4. Onderwijsgegevens
Naam huidige school:
Plaats huidige school:
Begindatum:
Leerling meldt zich aan voor (leerjaar en niveau):

leerjaar 1

vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo

leerjaar 2

kaderberoepsgerichte leerweg

leerjaar 3

vmbo (gemengde en) theoretische leerweg/mavo

leerjaar 4

havo

leerjaar 5

vwo

leerjaar 6
Zorgdossier aanwezig:

Ja

Nee

Dyslexieverklaring:

Ja

Nee

Dyscalculieverklaring:

Ja

Nee

Heeft uw kind een LGF beschikking:

Ja

Nee

Einddatum LGF:

Zo ja, wilt u dan een kopie van de beschikking van het REC meesturen?.

5. Akkoordverklaring
Ouders/verzorgers gaan akkoord met:
1:
Dat de huidige school en scholengemeenschap Canisius onderwijsgegevens uitwisselen.
2:
Wanneer i.v.m. LWOO of OPDC-plaatsing een toelatingsonderzoek noodzakelijk is, dit uitgevoerd mag worden.
3:
Dat de school voor voortgezet onderwijs de gegevens van de leerling mag opnemen in het leerlingvolgsysteem dat in de school wordt
gebruikt met inachtneming van de geldende regels in de Wet Persoonsregistratie.
4:
Dat indien nodig de benodigde gegevens in het zorgadviesteam van de school kunnen worden besproken; in voorkomende gevallen
worden ouders hierover vooraf geïnformeerd.
Ouder/verzorger 1

datum: ...........

door: ...............................................

Handtekening:.............................................

Ouder/verzorger 2

datum: ...........

door: ...............................................

Handtekening:.............................................

