Aanmeldingsformulier hogere klassen
In te vullen door conrector:
Leerlingnummer
Afd./leerjaar/profiel
Eerste schooldag
Naam conrector

Belangrijk: Het is van het grootste belang dat voor- en achterzijde nauwkeurig worden ingevuld.
Onvolledige invulling en/of aanlevering van benodigde documenten (zie achterzijde) kunnen leiden tot vertraging van de definitieve inschrijving.

LEERLINGGEGEVENS
Achternaam					

			

M/V

Roepnaam				
Voornamen
Burgerservicenummer van de leerling
Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer thuis		

Telefoonnummer werk ouders

Mobiel nummer vader 		

Mobiel nummer moeder

E-mailadres vader		

E-mailadres moeder		

Geboortedatum

d

m

j

Geboortegemeente			

Geboorteland			

In Nederland sinds d

m

j

Nationaliteit				

Godsdienst

GEZINSGEGEVENS
Naam + voorletter(s) moeder/verz.				

Geboorteland 		

Naam + voorletter(s) vader/verz.				

Geboorteland

Is één van beide ouders overleden?

nee / ja

Zo ja: vader / moeder

Zijn de ouders gescheiden?		

nee / ja

Zo ja, wie is dan de verzorgende ouder? vader / moeder

BIJZONDERHEDEN
dyslexie (officiële verklaring meesturen)

autisme (officiële verklaring meesturen)

hoogbegaafd (rapport meesturen)

ontvangt leerlinggebonden financiering (LGF); geldig tot
betreffende gezondheid (i.v.m. deelname aan lessen LO)
betreffende huiselijke situatie
overig

Z.O.Z.

Tabor College Werenfridus

Aanmeldingsformulier hogere klassen

SCHOOLGEGEVENS HUIDIGE SCHOOL
Naam school
Adres
Postcode			Plaats
Telefoon			Contactpersoon
Afdeling			Klas
BASISSCHOOL
Advies
NIO-scores
CITO-eindtoets
ONDERTEKENING
Datum:		

Handtekening vader / moeder / verzorger:

Bij aanmelding van een leerling die leerlinggebonden financiering (LGF) heeft of voor wie dat is of wordt aangevraagd, geldt
de procedure die is vastgesteld door de directieraad van het Samenwerkingsverband VO-SVO West-Friesland op 7 oktober
2003. Deze procedure kan opgevraagd worden bij de administratie van de school (tel. 0229-285828).

Nieuwkomers VO-formulier*
Heeft de leerling een Nederlands paspoort?
Ja

Zo ja

: geen verdere actie nodig

Nee

Zo nee

: sinds wanneer is de leerling in Nederland?

Datum: d

m

j

Graag het uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA), waarop datum ‘in Nederland’ staat,
aanvragen en inleveren bij de administratie.

Belangrijk:
Om tot inschrijving te kunnen overgaan, hebben wij de volgende documenten van u nodig:
• Dit aanmeldingsformulier (geheel ingevuld)
• Een uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van het identiteitsbewijs (van ID-kaart voor- én achterkant!)
• Eventueel het uittreksel waarop “datum in Nederland” staat, indien de leerling korter dan twee jaar in Nederland is
• Eventueel verklaring en/of rapport van aangevinkte bijzonderheden
Deze documenten dienen samen met het aanmeldingsformulier ingeleverd te worden bij de conrector.
U kunt ze ook opsturen naar: Tabor College Werenfridus, t.a.v. Leerlingenadministratie, Postbus 1044, 1620 KA Hoorn
Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen toestemming voor het plaatsen en gebruiken van foto- en
videomateriaal en gemaakt werk van de leerling op de website en/of infogidsen van Tabor College Werenfridus.

* Alleen invullen indien van toepassing.

