Aanmeldingsformulier Merewade Praktijkschool
IN TE VULLEN DOOR DE OUDER(S) / VERZORGER(S)

VERTROUWELIJK

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE LEERLING(E)
Achternaam:

......................................................................................................................

Voornamen (volledig): .......................................................................................................................
Roepnaam:

.................................................. meisje / jongen*

Geboortedatum:

............ - ........... - ............

Geboorteplaats: .........................................

Adres:

.................................................................................................................................

Postcode:

...............................................

Woonplaats: ……........................................

(Thuis)telefoonnummer: .................................

Nationaliteit:................................................

Mobiel tel.nr. leerling: ………………………………………..
Burgerservicenummer (vroegere sofinummer)………………………... (Ontvangen van de Belastingdienst)
Indien niet geboren in Nederland dan, datum van vestiging in Nederland ..............................

GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S)
vader

pleegvader

verzorger

Naam en voorletters: .............................................

(aanvinken indien van toepassing)
Telefoon tijdens kantooruren: ..............................

Adres:……………………………… Postcode./Plaats…………………………………(indien anders dan kind)
E-mailadres: …………………………………….

moeder

pleegmoeder

Mobiel tel.nr.: …….……………………………………

verzorgster

Naam en voorletters: ..............................................

(aanvinken indien van toepassing)
Telefoon tijdens kantooruren:…..………………….

Adres: .......................................... Postcode./Plaats ………...................................(indien anders dan kind)
E-mailadres: ……………………………………

Mobiel tel.nr.:……………………………………………..

Gezinssamenstelling:

Aantal broer(s)

……………in de leeftijd van……………

Aantal zus(sen)

……………in de leeftijd van……………

AANVULLENDE GEGEVENS
Huisarts

Naam:

......................................................................................................

Adres:

......................................................................................................

Telefoonnummer: ......................………………………………………………….
Vorige school
•

Welke school bezocht uw kind vóór het Merewade College?
Naam:

.....................................................................................................

Adres:

………………………………………………………………………...

Plaats:

.....................................................................................................

Opleiding + Leerjaar
Bijzonderheden

..………………………………………………………...

Ruimte voor nadere toelichting of opmerkingen:
(bijvoorbeeld belangrijke medische informatie)

…………………………...........................................................................................................................
…………………………...........................................................................................................................
…………………………...........................................................................................................................
…………………………...........................................................................................................................
Bij dit formulier dient u een kopie van een ID-bewijs of een kopie van een paspoort en één recente
pasfoto van de leerling(e) te voegen.
Indien de leerling op 1 oktober van dit jaar korter dan 2 jaar in Nederland is en niet beschikt over de
Nederlandse nationaliteit, heeft het Ministerie de scholen verplicht extra informatie te vragen.
•
Een bewijs van opneming in het persoonsregister (uittreksel) met daarop de nationaliteit en de
datum dat uw kind in Nederland is aangekomen (dit kunt u doorgeven als u dit bewijs op het
gemeente-/stadhuis gaat halen)
•
Een kopie van een geldig paspoort (van de leerling én van beide ouders) of
•
Een kopie van het document vreemdelingenwet (van de leerling én van beide ouders) of
•
Een kopie van het identiteitsbewijs (van de leerling én van beide ouders)
•
Deze documenten ontvangen wij graag gelijktijdig met het aanmeldingsformulier.
Door ondertekening van dit formulier geven de ouders/verzorgers aan de basisschool van hun zoon/
dochter toestemming het onderwijskundig rapport over te dragen aan de school voor voortgezet
onderwijs, waar hij/zij aangemeld wordt.
Handtekening

Ouders/verzorgers:……………………………………………………..Datum:………………………………….

