Leerjaar 2 t/m 6

Aanmeldingsformulier schooljaar 2022-2023
1. Persoonsgegevens leerling

ingekomen op:

Burgerservicenummer:

Geslacht:

Achternaam:

Officiële achternaam (indien afwijkend):

Voornamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Geboorteplaats:

Nationaliteit(en):

In Nederland sinds:

(Medische) bijzonderheden:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer thuis:

Mobielnummer leerling:

 Man

 Vrouw

2. Persoonsgegevens ouder(s)/verzorger(s)
 Vader  Moeder  anders namelijk:

Wettelijke vertegenwoordiger

Achternaam en voorletters:

Mobielnummer:

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

E-mailadres:

 Vader  Moeder  anders namelijk:

Wettelijke vertegenwoordiger

Achternaam en voorletters:

Mobielnummer:

E-mailadres:

3. Gegevens van de ouder/verzorger indien het adres afwijkt van het adres van de leerling
 Vader  Moeder  anders namelijk:

Wettelijke vertegenwoordiger

Achternaam en voorletters:
Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobielnummer:

E-mailadres:

4. Gegevens huidige of laatst bezochte school
Naam school:

Telefoon:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Contactpersoon:

E-mailadres:

Opleiding / leerjaar:

Op deze school sinds:

 Ja

 Nee

5. Gegevens inschrijving
Is de Meergronden de school van eerste voorkeur?
Beroepsgerichte unit

MAVO/HAVO unit

HAVO/VWO unit

 Ja  Nee

 leerjaar 2

 VMBO BBL/KBL

 leerjaar 3
 leerjaar 4

 VMBO BBL
 VMBO KBL

 leerjaar 2
 leerjaar 3
 leerjaar 4

 MAVO

 leerjaar 2

 HAVO/VWO

 leerjaar 3
 leerjaar 4
 leerjaar 5
 leerjaar 6

 HAVO
 VWO

6. Gegevens van onderwijskundige en/of psychologische aard
Is er bij uw kind sprake van een aanvullende ondersteuningsbehoefte?

 Nee  Ja, welke

Bijvoorbeeld ten gevolge van AD(H)D, een stoornis in het autistisch spectrum,
sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek, een fysieke beperking of
dyscalculie

Wordt uw kind begeleid door een externe instantie?

 Nee  Ja, welke

Is Passend Onderwijs betrokken bij de begeleiding?

 Nee  Ja

Is er bij uw kind sprake van dyslexie?

 Nee  Ja (indien aanwezig: de dyslexieverklaring bijvoegen)

7. Toestemmingen multimedia en derden
Ondergetekende geeft de school toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de leerling op/in:
De openbare website van de school

 Ja  Nee

Het besloten deel van de website van de school

 Ja  Nee

(Digitale) nieuwsbrieven

 Ja  Nee

De schoolgids en/of schoolbrochure

 Ja  Nee

Social media accounts van de school (Instagram, Facebook, etc.)

 Ja  Nee

Ondergetekende geeft de school toestemming voor het delen van naam en adresgegevens van de leerling met:
De Nieuwe Bibliotheek

 Ja  Nee

De schoolfotograaf

 Ja  Nee

8. Ondertekening ouder/verzorger
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende gaat akkoord met de overdracht van
leerling gegevens van de huidige school naar de school van aanmelding. Ondergetekende gaat akkoord met deelname van het kind
aan activiteiten die passen bij het onderwijsconcept van De Meergronden. U zult hiervoor een rekening ontvangen.
Datum:
Naam:
Handtekening:

Verzenden:
Stuur dit ondertekende aanmeldingsformulier samen met een kopie van het paspoort/identiteitskaart van uw zoon / dochter en een
kopie van het overgangsbewijs naar de jaarlaag en het niveau van aanmelding naar: OSG De Meergronden, Postbus 73, 1300 AB
Almere

