AANMELDINGSFORMULIER
Aanmelding per

LEERJAAR ………

(schooljaar)

GEGEVENS LEERLING
In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)

Achternaam
Voornamen (officieel)
Roepnaam

Geslacht: m / v

Geboortedatum

Geboortegemeente

Geboorteland
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel nummer leerling

BurgerServiceNummer
Nationaliteit(en)
Naam huisarts:

Tel. nr.

Huidige school
Indien de leerling niet in Nederland geboren is, graag de volgende aanvullende gegevens:
Aankomstdatum in Nederland: ………/………/………

Start onderwijs in Nederland: ………/………/………

Welke taal of talen worden thuis gesproken:
GEGEVENS OUDER/VERZORGER 1:
Achternaam

GEGEVENS OUDER/VERZORGER 2:

m/v

m/v
Voorletter(s)
Adres
Postcode/woonplaats
E-mailadres
Nationaliteit
Telefoon werk
Telefoon privé
Mobiel nummer
Factuur naar

O ouder/verzorger 1

O ouder/verzorger 2

IBAN-nummer
Alleen in te vullen indien ouders gescheiden:
Post naar:

O ouder/verzorger 1

O ouder/verzorger 2

Leerling woont bij:

O ouder/verzorger 1

O ouder/verzorger 2

Onderstaande ruimte is bedoeld voor de leerlingenadministratie, s.v.p. niet beschrijven
Leerlingnummer

Vorige school

Arrangement/TLV

Voorlopig geplaatst in

AANVULLENDE INFORMATIE BETREFFENDE DE LEERLING
in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)

Gezinssamenstelling (uit welke leden bestaat het gezin?):

Eventuele bijzonderheden in de gezinssituatie, nl.

O

Reeds kinderen op rsg de Borgen

ja/nee*

Relevante extra informatie waarvan het belangrijk is dat de school dat weet (niet verplicht):
Bijv. medicijngebruik, beperking en/of ziekte:

GEGEVENS HUIDIGE SCHOOL
in te vullen door de huidige school

Naam school
Adres
Postcode / woonplaats

Telefoon

Naam contactpersoon
Soort onderwijs

Klas

BRIN
Heeft de leerling gedoubleerd?
Basisonderwijs

O nee

O ja, in groep

Huidige school

O nee

O ja, in leerjaar

Toelichting
Advies plaatsing
Schoolverzuim

(onderwijsniveau, leerjaar)

O weinig

O vaak

Toelichting
Hieronder kunt u aankruisen voor welke locatie u uw zoon/dochter, op basis van het advies van de
(basis)school, wilt aanmelden:
Locaties:

O

Lindenborg

(voor havo, atheneum, gymnasium)

O

Woldborg

(voor vmbo bb, kb, tl, havo, atheneum)

O

Esborg

(voor vmbo bb - schakelklas, praktijkonderwijs)

O

Nijeborg

(voor vmbo bb, kb, tl, tl/havo)

O

Ronerborg

(voor vmbo bb, kb, tl, tl/havo, havo, atheneum)

ONDERTEKENING
Ondergetekenden:

zijn op de hoogte dat de huidige school verplicht is het onderwijskundig rapport/overdrachtsdossier aan
rsg de Borgen te verstrekken;

verklaren hierbij dat alle relevante gegevens juist aan rsg de Borgen zijn verstrekt ten behoeve van een
correcte plaatsing, begeleiding en advisering;

verklaren dat het overdrachtsdossier besproken is met de ouders/verzorgers van de leerling.

(plaats)

(datum)

(handtekening namens de school)
(functie)

(plaats)

(datum)

(handtekening ouder/verzorger)

Dit formulier opsturen naar:
rsg de Borgen, onder vermelding van de vestiging
Postbus 133
9350 AC LEEK

