Aanmeldformulier
leerjaar 2

De leerling schrijft zich in voor leerjaar 2
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
gemengde of theoretische leerweg

Persoonlijke gegevens van de leerling
Roepnaam

jongen

meisje

Geboortenamen
Achternaam
Adres, postcode + woonplaats
Mobiel telefooonnummer leerling
Geboortedatum

Geboorteplaats + land

Nationaliteit

Tweede nationaliteit

Burgerservicenummer (BSN)

(voor controle van identiteitsbewijs)

Indien in buitenland geboren, sinds wanneer woont de leerling in Nederland?
Leerling woont bij

beide ouders

ouder1/verzorger1

ouder2/verzorger2

anders, namelijk
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Ouder1 / verzorger1 *

vader/moeder/voogd (doorhalen wat niet van toepassing is)

Achternaam, voorletters
Adres, postcode + woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres1
Ouder2 / verzorger2 *

vader/moeder/voogd (doorhalen wat niet van toepassing is)

Achternaam, voorletters
Adres, postcode + woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres2
In het geval van gescheiden ouders, wie is de eerste (wettelijke) verantwoordelijke?
ouder1

ouder2

anders, namelijk
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Gezin
Bijzonderheden gezinssituatie
Het gezin heeft

kinderen, waarvan

De leerling is het

e kind uit het gezin.

jongen(s) en

Heeft de leerling een broer of zus op Het Rijks?

nee

meisje(s).

ja, in klas

Gegevens huidige school
Naam school
Adres, plaats
Naam en functie contactpersoon

Reden van de overstap

Gezondheidsverklaring / bijzonderheden
Medische bijzonderheden (die bij de school bekend moeten zijn)
Naam huisarts
Is de leerling blijven zitten?

nee

ja

Is er sprake van dyslexie?

nee

ja, datum rapport ...............

Zijn er verdere testgegevens?

nee

ja, namelijk ................................

Door ondertekening van dit aanmeldformulier verklaren ouder(s) of verzorger(s) dat zij:
akkoord gaan met het uitwisselen van gegevens van hun zoon/dochter met derden;
akkoord gaan met het verstrekken van NAW-gegevens en emailadres aan boekenleverancier, schoolfotograaf, e.d.;
de leefregels van de school respecteren;
meewerken aan een goede onderlinge (school-ouder-kind) communicatie, actief meewerken met
het onderwijs- en ondersteuningsteam indien hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft of
doorverwezen moet worden naar een passender vorm van onderwijs;
het aanmeldformulier naar waarheid hebben ingevuld.
Wij verzoeken u bij aanmelding ook meteen de AVG verklaring in te vullen.

Datum van aanmelding
Naam in blokletters
ouder1 / verzorger1

ouder2 / verzorger2

Handtekening

Dit formulier kan worden opgestuurd of

In te vullen door medewerker van Het Rijks

afgegeven op Het Rijks:

Datum ontvangst

Goffertweg 20, 6532 AA Nijmegen

Naam teamleider
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