AANMELDINGSFORMULIER
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HAVO

GEGEVENS LEERLING

Geslacht* :

q mannelijk

q vrouwelijk

Roepnaam:

Tussenvoegsel:		

Geboortedatum: 			

Burgerservicenummer (BSN):
Achternaam:
Geboortenamen:

Officiële achternaam leerling (indien afwijkend):
Postcode:

Huisnr.:

Toev.:

Straatnaam:

Woonplaats:			

Telefoonnummer (thuis):

Mobiel nr. leerling:			

E-mailadres leerling:

Geboorteplaats: 			

Geboorteland:

Nationaliteit(en):			 Religie:
Huisarts:			
Leerling woont bij: *

q beide ouders

Tel. nr:
q vader

q moeder

q anders:

		

GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Voorletters:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Achternaam:

Geslacht:

q mannelijk

q vrouwelijk

Geslacht:

q mannelijk

q vrouwelijk

Adres:
(indien afwijkend)

Postcode:
Woonplaats:
Nationaliteit:

Nationaliteit:

Geboorteland:

Geboorteland:

Tel.nr. mobiel:

Tel.nr. mobiel:

Tel.nr. werk:

Tel.nr. werk:

E-mailadres:

E-mailadres:

Relatie*:

Beroep:

q vader q moeder q anders, nl:

Relatie*:

q vader q moeder q anders, nl:

Beroep:
* aankruisen hetgeen van toepassing is / z.o.z.

VERVOLG GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS

Voertaal thuis:
Is een der of zijn beide ouders overleden, dan s.v.p. de overlijdensdatum vermelden*: q vader / q moeder datum:
Indien leerling onder voogdij:

q instelling / q persoon:

Adres 			

Telefoonnummer:

ONDERWIJSGEGEVENS
Laatst bezochte school:					

Groep/leerjaar:

Adres:			

Plaats:

Postcode:		

Telefoonnummer:			
Eerder bezochte (basis)scho(o)l(en):				
Indien uw kind later dan op de brugklas instroomt:
Laatst genoten opleiding:			

Leerjaar:		

Profiel:

q ja / q nee / q niet van toepassing
Gedoubleerd: q nee q ja, in klas:
In het kader van deze aanmelding wordt aan de laatst bezochte school relevante informatie gevraagd.
Diploma*:

Hiermee verklaren/verklaart de ouder(s) ermee akkoord te gaan dat de school leerlingengegevens alsmede alle relevante test- en toetsgegevens beschikbaar stelt.
q ja
q nee

OVERIGE GEGEVENS
Is er sprake van aanvullende ondersteuning van uw zoon/dochter waar we op school rekening mee moeten houden? Zo ja, welke:			
q Dyslexie (indien van toepassing graag kopie verslag en verklaring toevoegen) 				
q Dyscalculie (indien van toepassing graag kopie verslag en verklaring toevoegen) 			
q Gedrags- en/of leerproblemen (indien van toepassing graag kopie verslag en verklaring toevoegen)
				
q Andere (medische) redenen. Zo ja, welke:
Privacy
Het komt voor dat we tijdens schoolactiviteiten, buitenlesactiviteiten, excursies of reizen opnames maken die we verwerken in publicaties en op de
website. We vragen hierbij uw toestemming om dit te mogen doen.

Ouder(s)/verzorger(s) en leerling geven de school toestemming
om eventuele foto’s en filmpjes waar de leerling op staat te gebruiken.
q ja
q nee			

Ouder(s)/verzorger(s) en leerling geven de school
toestemming voor het maken van een klassen- of groepsfoto
q ja
q nee

Voor de privacyverklaring verwijzen wij naar onze website (www.trevianum.nl).
• Bij de aanmelding dient u een kopie van het paspoort / identiteitsbewijs (voor- en achterkant) óf een bewijs van opneming in de basisadministratie
(verkrijgbaar bij de afdeling bevolking van uw woongemeente) in te leveren.
• Het ingevulde formulier sturen aan: 	 Toelatingscommissie HAVO Trevianum, Postbus 211, 6130 AE Sittard
Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum:
Naam ouder / verzorger 1			

Naam ouder / verzorger 2**

Handtekening 			

Handtekening

** Indien niet beide ouders/verzorgers tekenen (aankruisen wat van toepassing is)
q Ouder/verzorger 1 verklaart mede te tekenen namens ouder/verzorger 2,
die eveneens ouderlijk gezag over de leerling heeft.		

q Ouder/verzorger 1 verklaart als enige het ouderlijk gezag te hebben
over de betreffende leerling.

Handtekening 			

Handtekening

* aankruisen hetgeen van toepassing is

