mavo, havo, atheneum
www.noordgouw.nl
info@noordgouw.nl
0578 - 69 34 11

bezoekadres
Eperweg 34a, 8181 EW Heerde
postadres
Postbus 178, 8180 AD Heerde

Aanmeldingsformulier (in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) niet-basisschoolleerling)

Aanmelding van de leerling
Mavo
Havo
Atheneum
Atheneum-plus

Gegevens van de leerling
Naam
Roepnaam
Officiële voornamen
Achternaam
Man

Vrouw

Woonadres 		

Postadres (indien afwijkend van woonadres)

Adres

Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Telefoon (thuis)
Mobiel nummer leerling
E-mailadres leerling

Geboortegegevens		

Persoonlijke gegevens

Geboortedatum

BurgerServiceNummer*

Geboortegemeente

Religie/levensovertuiging

Geboorteland

*Een van overheidswege verstrekt document toevoegen,
bijvoorbeeld een kopie ID-bewijs.

Nationaliteit(en)

Informatie vorige school
Naam school
Adres
Postcode en plaats
Laatste klas
Doorlopen van (jaar) t/m (jaar)
blad 1

Gezinssituatie
Beide ouders leven nog

Ja

Nee

Zo nee,

vader overleden

Ouders zijn gescheiden

Ja

Nee

Zo ja, woont kind bij

Co-ouderschap

Ja

Nee

Kind woont bij voogd

Ja

Nee

vader

moeder overleden
moeder

beide ouders afwisselend

Gegevens van ouder/verzorger 1

Gegevens van ouder/verzorger 2

Relatie:

Relatie:

vader

moeder

voogd

vader

moeder

voogd

anders, namelijk:

anders, namelijk:

Naam en voorletters

Naam en voorletters

Geboorteland

Geboorteland

Nationaliteit

Nationaliteit

Mobiel nummer

Mobiel nummer

E-mailadres

E-mailadres

Adresgegevens (indien afwijkend adres invullen)		

Adresgegevens (indien afwijkend adres invullen)

Adres

Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Telefoon (thuis)

Telefoon (thuis)

Eerste contactpersoon
Vader

Moeder

Voogd

IBAN rekeningnummer t.b.v. betalingen aan school
IBAN rekeningnummer

Ten name van

Overige gegevens
Hier kunt u gegevens over de gezondheid, huiselijke omstandigheden etc. noteren die voor de school van belang kunnen zijn.

Bevestiging inschrijving
Met uw inschrijving stemt u in met de jaarlijkse betaling van de bijdrage aan het leermiddelenfonds voor de duur van de
schoolloopbaan van uw zoon/dochter. Dit bedrag wordt telkens vastgesteld in overleg met de Ouderraad.
Binnen de school en tijdens buitenschoolse activiteiten worden regelmatig foto’s en filmopnames gemaakt. Opnames van de
leerling mogen
wel
niet worden gebruikt op de website, social media of voor foldermateriaal van de school.
U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen aan info@noordgouw.nl.
Ondergetekende gaat er
onderwijs doorgeeft.

wel

niet mee akkoord dat de laatst bezochte school gegevens aan de school voor voortgezet

Ondergetekende bevestigt hierbij dat de verstrekte gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Datum							Handtekening ouder/verzorger (printen en ondertekenen)

blad 2

Formulier printen

