AANMELDINGSFORMULIER
Schooljaar ......... | .........

Wij zijn zuinig op de gegevens van u en uw kind
We kunnen alleen goed onderwijs bieden als we uw kind goed kennen. Hiervoor verzamelen we
noodzakelijke (persoons)gegevens.

1 | Gegevens aan te melden leerling
1.1 | Identiteitscontrole
De vaststelling of onderstaande gegevens in overeenstemming zijn met de identiteit van de betrokkene heeft
plaatsgevonden op basis van het vrijwillig inleveren van een gewaarmerkte (d.m.v. handtekening of tekst kopie
voor schooladministratie) van onderstaande documenten:

Paspoort		

Nee

Ja

Documentnr:

Identiteitskaart

Nee

Ja

Documentnr:

anders, nl:
gecontroleerd door LVO-medewerker (naam/paraaf):

1.2 | Leerlinggegevens
Achternaam leerling:

Roepnaam:

Voornamen voluit:
Geslacht:

Jongen

Meisje

Anders

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN):
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland: 			

Nationaliteit:

Datum in Nederland (indien van toepassing):
Datum start van onderwijs in Nederland (indien van toepassing):

Naam basisschool/vo-school (bij overstap):
Adres:
Plaats:

Land:

Telefoonnummer:			

Email school:

Naam docent groep 8:			

Naam directeur/contactpersoon:

Brinnummer:
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Is er bij de leerling een psychologisch/orthopedagogisch/orthodidactisch onderzoek afgenomen?
Nee

Ja

Indien ja, is er een diagnose gesteld naar aanleiding van het onderzoek?
Nee

Ja

Indien u beschikt over een onderzoeksrapport naar aanleiding van bovenstaande onderzoeken
verzoeken wij u een exemplaar van het onderzoekrapport bij te voegen tijdens de aanmelding.
Is/wordt de leerling nog aangemeld op een andere school voor (speciaal) onderwijs?
Nee

Ja

Indien Ja welke andere scholen?
Naam School:
Naam School:
Naam School:

Verwacht u dat de leerling EXTRA ondersteuning nodig heeft op Voortgezet Onderwijs?
Nee

Ja

Toelichting indien JA

2 | Voorkeur leerjaar en type onderwijs
2.1 | Aanmelding voor leerjaar (kruis aan voor welk leerjaar u aanmeldt)
1

2

3

4

5

6

Advies (basisschool) over het niveau van de leerling:
Voorkeur van plaatsing aankruisen:
vmbo-basis
vmbo-kader
mavo
havo
atheneum
gymnasium
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3 | Gegevens ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling
3.1 | Gezinssamenstelling
Een-ouder-gezin:

Nee

Ja

Leerling woont bij:
Broer(s) of zus(sen) op deze school:

Nee

Ja

3.2 | Gegevens contactpersonen/Ouders/Verzorgers
In onderstaande tabel wordt met het type relatie bedoeld:
vader/moeder/voogd/stiefvader/stiefmoeder, grootouders, etc.

Ouder 1							

Ouder 2

Type relatie: 						

Type relatie:

Naam en voorletters: 				

Naam en voorletters:

Straat:							

Straat:

Postcode en Woonplaats: 				

Postcode en Woonplaats:

Tel. Privé:							

Tel. Privé:

Tel. Werk: 						

Tel. Werk:

Mobiel nummer: 				

Mobiel nummer:

E-mailadres:						

E-mailadres:

Nationaliteit:						

Nationaliteit:

Ouderlijk gezag:*			

Nee

Ja

Ouderlijk gezag:					

Nee

Ja

Leerling staat bij mij ingeschreven:

Nee

Ja

Leerling staat bij mij ingeschreven:		

Nee

Ja

Moeder overleden			

Nee

Ja

Moeder overleden					

Nee

Ja

Vader overleden			

Nee

Ja

Vader overleden					

Nee

Ja

* Indien slechts een ouder het gezag heeft dient een juridisch bewijsstuk te worden overlegd.

4 | Medische gegevens en medisch handelen
4.1 | Medische gegevens
Bijzonderheden op medisch gebied waarvan de school op de hoogte moet zijn, zoals allergieën, aandoeningen,
problemen met gehoor etc.
Medische bijzonderheden:
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Als ten gevolge van deze medische bijzonderheden op school ‘medische handelingen’
moeten worden verricht, dan moeten afspraken hieromtrent schriftelijk worden vastgelegd
(zie ook het Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen).
Hiervoor neemt u contact op met de school via: info@stellamariscollege.nl

4.2 | Handelwijze/protocol als de leerling ziek wordt of gewond raakt op school
Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van belang dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig
handelen. Daarom is een protocol/handelwijze opgesteld voor LVO-scholen. Hieronder worden de belangrijkste
afspraken uit dit protocol weergegeven. Het volledige Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op
scholen is beschikbaar via www.stichtinglvo.nl.

5 | Verklaring ouder(s)/verzorger(s)
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaar ik / verklaren wij dat:
• We het document volledig gelezen hebben
• De gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld
• Wij en onze zoon/dochter ons conformeren aan:
– De schoolregels zoals gepubliceerd in de schoolgids en/of op de schoolwebsite
– Het protocol sociale media van LVO
– De privacyverklaring van LVO

Datum:							

Datum:

Plaats:							

Plaats:

Naam ouder/verzorger 1:				

Naam ouder/verzorger 2:

Handtekening:					

Handtekening:

Inleveren van het aanmeldingsformulier kan t/m 15 maart 2022:
Stella Maris College, postbus 81, 6230 AB Meerssen
Of mailen naar info@stellamariscollege.nl
Niet invullen s.v.p.
Geplaatst in klas

Leerlingnummer

Inschrijfdatum
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