Aanmeldingsformulier brugklas
Formulier inleveren voor 15 maart

Gegevens leerling
Burgerservicenummer (BSN):
Achternaam:
Geslacht:

Roepnaam:

□ man □ vrouw

Voornamen voluit:
Straat en huisnummer:
(Het adres waarop uw zoon / dochter is ingeschreven volgens de Basisregistratie Personen van de gemeente)

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Godsdienst:
Indien NIET in Nederland geboren, in Nederland sinds:
Woont bij:

□ beide ouders □ vader □ moeder □ verzorger(s) □ voogd(en)

Inschrijving geldt voor vmbo Boerhaavelaan

□ mavo

□ mavo -plus

□ vmbo-kader

□ vmbo-basis

______________________________________________________________________________________________
Indien van toepassing

□ lwoo (leerweg ondersteunend onderwijs)
□ vmbo screening, adviesgesprek noodzakelijk om ondersteuning op maat te kunnen bepalen
Gegevens basisschool
Huidige basisschool:

Telefoonnummer:

Adres:

Plaats:

Naam leerkracht(en) groep 8:

Basisschooladvies:

Gegevens vader/verzorger/voogd
Achternaam + voorletters:

Bankrekening:

Nationaliteit:

Geboorteland:

Geboortedatum:
Tel. privé:

Tel. werk/mobiel:

Beroep:

Emailadres:

Gegevens moeder/verzorgster/voogd
Achternaam + voorletters:

Bankrekening:

Nationaliteit:

Geboorteland:

Geboortedatum:
Tel. privé:

Tel. werk/mobiel:

Beroep:

Emailadres:

Alleen invullen als u ook post wilt ontvangen op een ander adres dan dat van de leerling
Vader/moeder/verzorger(s)/voogd(en)*:
Postcode:
Straat en huisnr.:

Woonplaats:

E-mailadres (duidelijk schrijven):
Overige gegevens
Naam huisarts:

Tel.:

Medische bijzonderheden:

Heeft uw kind een verklaring (bijv. dyslexie, ADHD/ADD, dyscalculie, autisme/PDDNOS, etc. waardoor uw kind recht
heeft op extra faciliteiten?

□

nee

□

ja ………………………………………………………………………(kopie verklaring/onderzoeksrapport toevoegen)

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor:
uitwisseling van studieresultaten op de basisschool aan het Vmbo Boerhaavelaan
gebruik van foto’s die tijdens schoolactiviteiten van uw zoon/dochter gemaakt worden.

______________________________________________

______________________________________________

Plaats en datum

Handtekening vader/moeder/verzorger(s)/voogd(en)*
*doorhalen wat niet van toepassing is

Belangrijk:

Om de inschrijving af te ronden, heeft de school het adviesblad van de basisschool nodig. Wij verzoeken u dit
tegelijk in te leveren met het inschrijfformulier.
Wanneer u het adviesblad niet in uw bezit heeft, wilt u het dan zo spoedig mogelijk nasturen?
Dit formulier na volledige invulling verzenden naar:
Vmbo Boerhaavelaan
Antwoordnummer 10300
2300 WB LEIDEN
Heeft u nog vragen over de inschrijving? Neemt u dan contact op met het centrale informatiepunt:
telefoon 071 –5171755 of e-mail: boerhaavelaan@bonaventuracollege.nl

