AANMELDINGSFORMULIER

Roepnaam leerling
		
Achternaam leerling

Aanmelding begin schooljaar

Andere datum

_ _ _ _ / _ _ _ _

_ _ / _ _ / _ _ _ _

KSG WERELDCOLLEGE		
Leerjaar		

Opleiding

Tweetalig				

mavo/havo

1

havo/vwo

tweetalig havo/vwo
tweetalig vwo

2

3

mavo

4

up2havo

5

havo

tweetalig havo/vwo

vwo

tweetalig vwo

havo

6

vwo

tweetalig vwo

GEGEVENS LEERLING (WETTELIJK VERPLICHT)
Voorletter(s) 						
Officiële voornamen
Tussenvoegsel
Officiële achternaam
Achternaam die wordt gebruikt (indien afwijkend)
Burger Service Nummer (BSN)
Geboortedatum
Geslacht

_ _ / _ _ / _ _ _ _
m

Geboortegemeente

v

OVERIGE GEGEVENS LEERLING
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Postadres (indien afwijkend van bovenstaand)
Huistelefoon		

Mobiel nummer van leerling

Nationaliteit 		

2e Nationaliteit

Aankomstdatum in Nederland (alleen voor buitenlandse kinderen)

GEGEVENS OUDER 1 MET OUDERLIJK GEZAG
Voorletters + achternaam ouder 1						

m

v

m

v

Straat + huisnummer (indien afwijkend van leerling)
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer werk		

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres
Nationaliteit

GEGEVENS OUDER 2 MET OUDERLIJK GEZAG
Voorletters + achternaam ouder 2						
Straat + huisnummer (indien afwijkend van leerling)
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer werk		

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres
Nationaliteit

DIGITALE FACTUURZENDING
E-mailadres van betalende ouder

HANDTEKENINGEN VAN OUDER(S) MET OUDERLIJK GEZAG
Plaats		

			

Datum

Handtekening ouder 1 met ouderlijk gezag

Handtekening ouder 2 met ouderlijk gezag

Handtekening van alle gezaghebbende ouders is noodzakelijk voor plaatsing.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met:
• opname van bovenstaande gegevens in het geautomatiseerde leerlingenbestand van de school.
• overdracht van alle relevante informatie van de basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs.
• opname van begeleidingsgegevens in het leerlingvolgsysteem.

_ _ / _ _ / _ _ _ _

GEZINSSITUATIE
Één-ouder-gezin
Twee-ouder-gezin
Ouders gescheiden, ouderlijk gezag ligt bij

vader en moeder

alleen vader

alleen moeder

Leerling woont bij
Anders, namelijk
Indien de leerling onder toezicht staat, vragen wij u hieronder de gegevens van de instelling (A) of toezichthoudende
persoon of voogd (B) te vermelden:
A. Naam instelling + contactpersoon
B. Naam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer

HUIDIGE BASISSCHOOL

Alleen invullen bij een keuze voor de 1e klas

Naam		
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Directeur

m

v

Groepsleerkracht/contactpersoon

m

v

Doublure in groep

nee

ja, namelijk groep

Groep overgeslagen

HUIDIGE MIDDELBARE SCHOOL
Naam		
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Contactpersoon
Advies schoolsoort
Anders

Alleen invullen bij een overstap binnen het voortgezet onderwijs

Adressen

SCHOOLLOOPBAAN VOORTGEZET ONDERWIJS		

U kunt dit formulier
opsturen, bij ons op school
afgeven of inscannen en
e-mailen:
KSG Wereldcollege
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42
7316 AW Apeldoorn
t 055 521 26 55
e info@ksg-apeldoorn.nl
Meer informatie over
onze school vindt u op:
www.ksg-apeldoorn.nl

Schooljaar

Opleiding

Klas

Bevorderd

20

- 20

ja

nee

20

- 20

ja

nee

20

- 20

ja

nee

20

- 20

ja

nee

20

- 20

ja

nee

NOODGEVALLEN		
Contact opnemen met
Telefoonnummer

MEDISCHE /OVERIGE BIJZONDERHEDEN		

OVERIGE INFORMATIE

SE O
W

N

JS

P

D E RWI

VEL
U

Heeft uw kind, in het kader
van passend onderwijs,
extra ondersteuning nodig?

nee

ja, namelijk

Is er door de Regionale
nee
Verwijzingscommisie		
een verklaring afgegeven?

ja, praktijkonderwijs (kopie meesturen)
ja, leerwegondersteuning/LWOO (kopie meesturen)

Is uw zoon/dochter
ook aangemeld
bij een andere school?

ja, namelijk

Indien ja, welke school
heeft uw voorkeur?

nee

GRO

E

