AANMELDFORMULIER 2018 - 2019
Invullen en terugsturen

Aanmelding voor:
Leerjaar

1

2

3

4

5

6

Onderwijssoort
gymnasium
Erasmus Master Class

Voeg de volgende bijlagen bij:

U dient het formulier uiterlijk
donderdag 22 maart 2018 in te leveren.

*

Let op bij aanmelding 1e leerjaar:
Is het schooladvies van uw kind lager
dan havo dan moet het aanmeldformulier uiterlijk dinsdag 6 maart 2018 bij ons
zijn ingeleverd in verband met eventuele
loting.

*

vwo

*
*

havo/vwo

Het ondertekend 'Formulier voor aanmelding
bij een school voor voortgezet onderwijs
in Zoetermeer'.
Voor leerlingen van basisscholen buiten
Zoetermeer papieren onderwijskundig rapport
van de basisschool inleveren.
Voor leerlingen die zich aanmelden voor
leerjaar en hoger het overgangsrapport
vorige school.
Een kopie van paspoort of ID-kaart.

Meer informatie

havo

De gegevens die u op dit formulier verstrekt worden opgeslagen in ons leerlingadministratiesysteem en worden uitsluitend gebruikt volgens ons Protocol Verwerking Leerlinggegevens.

mavo/havo
mavo

Gegevens Leerling

jongen

meisje

Roepnaam-tussenvoegsel-achternaam
Burgerservicenummer
Geb. datum (dd.mm.jjjj):
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer mobiel leerling
Email leerling
Telefoonnummer thuis
Geboorteplaats
Geboorteland

Nederland
Anders, namelijk:

In Ned.sinds (dd-mm-jjjj):

Nationaliteit(en)
Leerling woont bij (svp omcirkelen)

ouders

vader

moeder

anders, namelijk:

Geloofsovertuiging

Gegevens ouder/verzorger 1

man/vrouw

Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

vast:

mobiel:

Emailadres
(Dit emailadres wordt gebruikt bij correspondentie en facturatie)
Geboorteland

Land: nationaliteit:

Burgerlijke staat (svp omcirkelen)

gehuwd

ongehuwd

samenwonend

gescheiden

Relatie tot de leerling (svp omcirkelen)

vader

moeder

pleegouder

voogd(es)

Bent u oud-leerling van het Erasmus

ja

nee

weduwe/weduwnaar

Bankrelatie: IBAN nr.

Gegevens ouder/verzorger 2

man

vrouw

Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer vast: mobiel:
Emailadres
GeboortelandLand: nationaliteit:
Burgerlijke staat (svp omcirkelen)

gehuwd

ongehuwd

samenwonend

gescheiden

Relatie tot de leerling (svp omcirkelen)

vader

moeder

pleegouder

voogd(es)

Bent u oud-leerling van het Erasmus

ja

nee

weduwe/weduwnaar

Vergeet u niet de achterzijde in te vullen?

AANMELDFORMULIER 2018 - 2019
Gegevens Basisschool

Gegevens VO school bij zij-instroom

Naam
Adres
Postcode en plaats
Naam leerkracht
Basisschooladvies

Aanvullende leerlinggegevens
met welk vriendje/vriendinnetje wil
uw zoon/dochter, graag in dezelfde
klas komen?
Is er een broer/zus die al leerling is op
het Erasmus College?
Zijn er medische bijzonderheden die

*

wij moeten weten? Zo ja, welke?
Is er een verklaring dyslexie aanwezig?
0f overige leerondersteuning?
Is er andere informatie die u van belang

*

acht voor begeleiding van uw kind?
Naam huisarts

* Afspraak
Mochten er zodanige medische omstandigheden of bijzonderheden zijn met betrekking tot uw kind, dat u deze graag in een
persoonlijk gesprek wilt toelichten of bespreken, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Brouwer (jbrouwer@erasmuscollege.nl).

Ondertekening

(indien bijlagen niet zijn bijgevoegd, kan de aanmelding niet behandeld worden)

Plaats
Datum
Akkoord

* Ik verklaar akkoord te gaan met de afspraken die op school gelden en vermeld
2

staan in de Schoolgids en op de website. Bij de keuze voor EMC ben ik op de
hoogte van de extra kosten die daaraan verbonden zijn en ga ik akkoord met
betaling.

* Ik verklaar akkoord te gaan met de financiële verplichtingen die vermeld staan op
het overzicht schoolkosten op de website.

* Ik geef toestemming voor de overdracht en bespreking van relevante
leerlinggegevens met de vorige school van mijn kind in verband met begeleiding.

* Ik ga akkoord met deelname van mijn kind aan meerdaagse school-en studiereizen.
* Geeft u toestemming om foto's en filmpjes waar uw kind herkenbaar
op staat te gebruiken voor website, schoolgids, jaarprogrammaboekje,
nieuwsbrieven, jaarboek en bij schoolactiviteiten?

ja

nee

Naam:

Handtekening:

Inschrijving is pas definitief wanneer deze door de school is bevestigd
Stichting Erasmus College voor Gymnasium, EMC2, Atheneum, Havo en Mavo (vmbo-tl)
Van Doornenplantsoen 31 - 2722 ZA Zoetermeer - T (079) 331 92 04 - E dalton@erasmuscollege.nl - W www.erasmuscollege.nl

