AANMELDFORMULIER

Achternaam:
Volledige voornamen:

Geslacht:
TLV nummer:

Aanmelding voor studie:

Gegevens leerling
Geboortedatum:

Adres:

Geboorteplaats

Postcode

Geboorteland:

Woonplaats

Nationaliteit:

Gemeente:

Spreektaal thuis:

Email leerling:

BSN leerling:

Telefoon thuis:

BSN check dd:

GSM leerling:

Schoolgegevens
Naam laatst bezochte school:

Locatie:
Adres:
Telefoon:
Huidig niveau:
klas/groep:
Leerkracht/IB-er:

Onderwijs in Nederland sinds:
Plaatsende instantie: (bijv in geval van

pleegzorg)

Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail adres:
Begeleider:

PO / VO schoolgegevens en schoolloopbaan
Naam elke bezochte PO
BSO of SO invullen aub

Groep gedoubleerd aub
dubbel aankruisen

Naam elke V(S)O school
hieronder invullen aub

Jaar gedoubleerd aub
dubbel aankruisen

groep 1

1e jaar

groep 2

2e jaar

groep 3

3e jaar

groep 4

Bijzonderheden:

groep 5
groep 6
groep 7
groep 8
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Huisarts
Huisarts:
Adres:
Telefoon:

Medicijngebruik (indien van toepassing):

Verzekering
Ziektekosten verzekerd bij:
Verzekeringsnummer:
Aansprakelijkheidsverzekering bij:
Verzekeringsnummer:
Gezinsgegevens
Gegevens verzorger 1

Gegevens verzorger 2

Relatie tot het kind:

Relatie tot het kind:

Naam:

Naam:

Adres: alleen als dit

Adres: alleen als dit

afwijkt van het
adres van het kind
Woonsituatie : bijv.
thuis bij ouders/
moeder/vader/
pleeggezin of
woongroep

afwijkt van het adres
van het kind
Bijzonderheden :

E-mail adres:

E-mail adres:

Telefoon:

Telefoon:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

Ouderlijk gezag:

Ja

Nee

Ouderlijk gezag:

Ja

Nee

Eén oudergezin:

Ja

Nee

Eén oudergezin:

Ja

Nee

Gegevens hulpverlening
Voogd (indien van toepassing)
Naam:
Organisatie:
E-mailadres:
Telefoon:
Betrokken hulpverlening:
Begeleid(st)er:
Naam instantie:
Telefoon:
Email adres:
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Toestemmingsverklaring
Met de ondertekening van dit formulier geven ouders/verzorgers/leerling toestemming tot:
het opvragen van het dossiergegevens bij derden.
het overdragen van informatie over leerprestaties en welzijn van de leerling door Kromme Rijn
College aan professionele organisaties/instellingen, zoals bijvoorbeeld vervolgonderwijs en
schoolarts en bespreken van de leerling in de zorgvergadering: CvB Plus.
het maken van foto’s in de schoolsituatie: tijdens de lessen, excursies, schoolkamp e.d. ten behoeve
van schoolgids en Pr-materiaal voor Kromme Rijn College.
Inbrengen van de leerling in de Verwijsindex.

Bijzonderheden of aanvulling op de aanmelding

Ondertekening
Door ondertekening verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ondertekening ouders c.q. voogd
Datum:
Naam:

Ondertekening leerling (12 jaar of ouder)
Datum:
Naam:

Handtekening:

Handtekening:

(Handtekening kan bij digitaal invullen van dit formulier gezet worden tijdens het intakegesprek)

Stuur het ingevulde formulier naar info@krommerijncollege.nl of het onderstaande adres met de
volgende bijlagen:
Kopie zorgpas
Kopie U-pas (indien in bezit)
Toelaatbaarheidsverklaring

Belangrijk:
Bij het intakegesprek bent u verplicht een officieel BSN document voor u kind/pupil te laten zien zodat het
BSN nummer gecheckt kan worden door de intaker. Als één van beide of allebei de ouders in het buitenland
geboren zijn dan dienen zij bij de intake een kopie in te leveren van een paspoort/ID bewijs of
verblijfsvergunning waaruit het land van herkomst blijkt. Alle benodigde kopieën kunnen op school gemaakt
worden.
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