AANMELDINGSFORMULIER BRUGKLAS
Schooljaar 2018 | 2019
1 | Toelating wordt gevraagd voor
College Meerssen			

College Valkenburg

Advies basisschool:			

Advies basisschool:

		havo/vmbo-tl				

theoretische leerweg

		

havo					

kaderberoepsgerichte leerweg / theoretische leerweg

		

atheneum/havo				

kaderberoepsgerichte leerweg

		

atheneum				

basisberoepsgerichte / kaderberoepsgerichte leerweg

		

gymnasium				

basisberoepsgerichte leerweg

Heeft interesse in deelname aan			

LWOO

het vak Fast Lane English

2 | Gegevens leerling (gelieve in blokletters invullen)
Achternaam							

Voorvoegsel (voluit)

Voornamen (voluit)
Roepnaam									
Geboortedatum			

Geboortegemeente

Godsdienst			

Nationaliteit			

Geboorteland

Woonplaats			

Tel.nr. thuis

man

vrouw

Adres
Postcode				
Burgerservicenummer
E-mailadres leerling							

Mobiel

3 | Gegevens ouder(s)/verzorger(s) (invullen voor zover van toepassing)
				

Vader			

Moeder			

Verzorger

Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Tel. werk/mobiel
E-mailadres
Ouders gescheiden		

Nee

Ja

Ouderlijk gezag:

Onder Toezicht Stelling		

Nee

Ja

Naam voogd:

Vader overleden		

Nee

Ja

Moeder overleden

Samenstelling gezin		

Beide ouders

Nee

kind(eren), aangemelde leerling is het

Reeds broer of zus op Stella Maris College

Ja

Nee

Moeder

Ja
e kind

Meerssen

Valkenburg

Vader

Voogd

4 | Onderwijsgegevens
Laatst bezochte school
Adres

Postcode en plaats

Tel.nr.

Naam directeur

Naam leerkracht groep 8

5 | Medische gegevens en/of bijzonderheden
Naam huisarts

Plaats		

Tel.nr.

Zijn er t.a.v. uw kind medische indicaties en/of zaken waarmee de school rekening moet houden?

6 | Samen met dit aanmeldingsformulier inleveren
Een duidelijke kopie van de voor- en achterkant van de geldige (per 01-10-2018) identiteitskaart of paspoort,
inclusief BSN van uw zoon/dochter.
Indien van toepassing: - Dyslexieverklaring / dyscalculieverklaring of ander testrapport met relevante informatie
				
- Testen hoogbegaafdheid

Met dit aanmeldingsformulier meldt u als wettelijke vertegenwoordiger deze leerling aan. Aan de toelating tot de school is een
aantal rechten en plichten verbonden:
• de school verplicht zich tot het verzorgen van goed onderwijs en adequate begeleiding;
• als wettelijke vertegenwoordiger van de leerling geeft u de school toestemming gegevens op te vragen bij de vorige school,
de jeugdhulpverlening en/of begeleidingsdienst;
• u geeft medewerkers van de school die betrokken zijn bij de begeleiding van de leerling, toestemming tot inzage van alle
rapportages.
• als wettelijk vertegenwoordiger van de leerling geeft u de school toestemming om foto’s/beelden, die gemaakt worden tijdens
de schoolcarrière, te gebruiken voor schoolpublicaties zoals schoolgids en schoolwebsite. Indien u hiervoor geen
toestemming verleent, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.
De schoolgids is te raadplegen via de website: www.stellamariscollege.nl en ligt ter inzage bij de administratie en de teamleiders.
In de schoolgids vindt u ook verwijzingen naar o.a. het leerlingenstatuut, het privacy-reglement, de regeling toelating en
plaatsing, de orderegels en de klachtenregeling.

Datum

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger

Dit formulier inleveren of terugsturen uiterlijk 9 maart 2018 naar:
Stella Maris College Meerssen/Valkenburg, postbus 81, 6230 AB Meerssen
Dit aanmeldingsformulier wordt pas in behandeling genomen als wij beschikken over
een volledig ingevuld Onderwijskundig Rapport / Adviesformulier.

Niet invullen s.v.p.
Geplaatst in klas:

Leerlingnummer:

Inschrijfdatum:

