AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEERLING 2022-2023

Gegevens van de leerling:
Achternaam

:______________________________ Tussenvoegsel :_______________________

Officiële voornamen

:______________________________ Roepnaam

Geboortedatum

:______________________________ Geboorteplaats :_______________________

Datum in Nederland

:______________________________

Nationaliteit 1

:______________________________ Nationaliteit 2

Burgerservicenummer :______________________________ Geslacht

:_______________________

:_______________________
:_______________________

Geregistreerd woonadres van de leerling:
Straat en huisnummer :_________________________________________________________________________
Postcode/Woonplaats :_________________________________________________________________________
Huis telefoonnummer :______________________________

Vooropleiding van de leerling:
Naam van de school

:________________________________________________________________________

Naam contactpersoon :_______________________________________________________________________

Bereikbaarheid van ouders/verzorgers onder schooltijd:
Naam ouder 1

:________________________________________________________________

Adres

:________________________________________________________________

(indien afwijkend van leerling)

:________________________________________________________________

Telefoonnummer(s)

:_________________________________________________________________

Nationaliteit*

:_________________________________ Geboortedatum:_________________

E-mailadres

:_________________________________________________________________

Bereikbaarheid van ouders/verzorgers onder schooltijd:
Naam ouder 2

:________________________________________________________________

Adres

:________________________________________________________________

(indien afwijkend van leerling)

:________________________________________________________________

Telefoonnummer(s)

:_________________________________________________________________

Nationaliteit*

:_________________________________ Geboortedatum:_________________

E-mailadres

:_________________________________________________________________

* Uw gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek naar het functioneren van de school.

Heeft u al kinderen op het Vossius Gymnasium?

□ ja

□ nee

Naam:___________________________________________

Klas: __________________

Naam:___________________________________________

Klas: __________________

Zijn er nog dingen waarvan u denkt dat het goed is als de school die van uw kind weet?
O

allergisch voor;

O

andere taal thuis;

O

gebruik van medicijnen

O

dyslexie/ dyscalculie

O

medische klachten

O

ADHD / ADD

O

heel nerveus bij toetsen

O

Autisme Spectrum Stoornis

O

maakt moeilijk vrienden

O

hoogbegaafden programma gevolgd

O

anders namelijk:

Aanvullende informatie over uw kind of situatie die relevant kan zijn voor de school

Met de door u verstrekte informatie wordt zorgvuldig omgegaan. De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik ten
behoeve van de begeleiding van uw kind.

Voor communicatiedoeleinden wordt er beeldmateriaal van de leerlingen gebruikt op de website van de school en
in foldermateriaal.
Ik ga akkoord met gebruik van beeldmateriaal van mijn kind voor promotie doeleinden van de school.
Ik ga niet akkoord.

Amsterdam, 7 april 2022

Handtekeningen ouders/wettelijke vertegenwoordigers

Naam ouder 1 :_________________________

Naam ouder 2:_______________________

In te vullen door inschrijver van het Vossius Gymnasium
Basisschooladvies ontvangen
ja / nee
Naam inschrijver:

