AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2019-2020
Betreft een verzoek om toelating tot:
klas 1 vmbo-tl/havo
klas 1 havo/atheneum

klas 1 atheneum-plus
klas 1 atheneum tweetalig

klas 1 5M
Anders, namelijk: ………………..

Motivatie voor gekozen richting:
(alleen invullen bij aanmelding voor 1 5M
of 1 tweetalig atheneum; motivatie mag
ook als bijlage toegevoegd worden)

Gegevens van de leerling:
Achternaam:

Roepnaam:

Voornamen (voluit):

M of V:

Straat:

Nr:

Woonplaats:

Telefoonnr thuis:

Mobiel nummer leerling:

06-

Geboortedatum:

-

Postcode:

E-mailadres leerling:
-

Geboorteplaats:

Burgerservicenummer:

Nationaliteit:

Huisarts/ praktijk:

Telefoonnr. huisarts:

Laatste school:

Groep of klas:

Eventuele (medische) bijzonderheden:

Gegevens ouder(s)/verzorger(s):
Postontvangst gaat via ouder/verzorger 1

Burgerlijke staat van de ouders*:

gehuwd/samenwonend/gescheiden
* = doorstrepen wat niet van toepassing is

Factuuradres gaat via:

ouder/verzorger 1 - ouder/verzorger 2
* = doorstrepen wat niet van toepassing is

OUDER/VERZORGER 1:

OUDER/VERZORGER 2:

Relatie tot kind*: vader/ moeder anders, nl: ……………

Relatie tot kind*:vader/ moeder

Achternaam:

Achternaam:

Voorl:

Straat:
Postcode:

nr.:
Woonplaats:

Straat:
Postcode:

E-mailadres:

E-mailadres:

Telefoonnr. 1:

Telefoonnr. 1:

Telefoonnr. werk:

Telefoonnr. werk:

Mobiel nr.:

Mobiel nr.:

anders, nl: ……………
Voorl:
nr:

Woonplaats:

Ruimte voor toelichting indien ouder/verzorger 2 niet ingevuld is en noteren tweede contactnummer in geval van nood:

z.o.z.

Informatie over de kosten:
Toelating van een leerling tot het Beatrix College brengt voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling in het eerste leerjaar
de volgende kosten met zich mee:
€ 425,00 geldt alleen voor leerlingen die TTA doen

1. Bijdrage Tweetalig atheneum (TTA)
2. Aanschaf van een tekendoos:
3. Ouderbijdrage:

€ 15,00 kan via school, maar dat is geen verplichting
€ 40,00 deze bijdrage is vrijwillig

In juni (vrijwillige ouderbijdrage en tekendoos) en augustus (ouderbijdrage TTA) ontvangt u een mail met een verzoek
tot betaling van de door u aangegeven bedragen.
Bijkomende kosten:
a. Aanschaf van gymkleding via Wilkin Sport
b. Aanschaf van schriften, passer, woordenboeken, rekenmachine, atlas, en dergelijke.
Deze zogenoemde aanvullende leermiddelen vallen niet onder de gratis schoolboeken.
c. De eenmalige borg van € 75,00 voor de boeken betaalt u bij bestelling van de boeken aan de firma Van Dijk.
Extra ondersteuning:
1. Verwacht u speciale ondersteuning nodig te hebben vanuit school voor uw zoon/dochter? Ja/nee *
Zo ja , welke

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Is er sprake van leerachterstand? Ja/nee*
………………….
…………………………………………………………………………………………….

Zo ja, op welk gebied en hoeveel?

3. Zijn er documenten met richtlijnen voor school of rapportages om de juiste ondersteuning te kunnen bieden? Ja/nee*
Zo ja, graag (een kopie) aanleveren bij de aanmelding.
Ruimte voor opmerkingen:

Door dit formulier te ondertekenen verklaren ouder(s)/verzorger(s) en leerling dat zij alles naar waarheid ingevuld en
overlegd hebben en onderschrijven actief mee te werken aan de zorg en veiligheid op school (bv. door naleving van
schoolreglement en afspraken).
Datum ondertekening: ………………………………………..
Handtekening ouder/verzorger 1*

Handtekening ouder/verzorger 2*

Handtekening leerling

* Ouder(s)/verzorger(s) geven door de ondertekening van dit formulier toestemming voor digitale overdracht van het onderwijskundig rapport
2. Waar nodig bespreking van de leerling in het zorgteam en/of het zorgadviesteam;

De volgende gegevens worden ingevuld door de school!
Meegeleverde bewijsstukken
(aankruisen welke stukken zijn ingeleverd)

verplicht:
veiligheidsprotocol
kopie identiteitsbewijs

Alleen invullen bij schriftelijke bevestiging (OKR of adviesformulier):

Aanmelding elders?

ja
nee

1 aankruisen:
adviesformulier
onderwijskundig rapp.

indien aanwezig/nodig:
ondersteuningsperspectiefplan
dyslexierapport
zelfscan 5M
……………………….

Advies BS: ………..

Naam andere school:
Beatrix College: 1e / 2e keuze (doorhalen wat niet van toepasssing is)

Gesprek gevoerd door:

