Aanmeldingsformulier 2021-2022
Roepnaam leerling:
Achternaam leerling:
Aanmelding begin schooljaar:

Leerjaar 1

ja

nee

Leerweg

Zo nee, datum:

Talenturen

maak 1 keuze, niet vergeten!

Basisberoepsgerichte leerweg

Kunst en cultuur

Basis/kaderberoepsgerichte leerweg

Sport en bewegen

Kaderberoepsgerichte leerweg

Natuur en techniek

Kader/mavo X-tra
Mavo X-tra

Leerjaar 2

Leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Mavo X-tra

Leerjaar 3

Leerweg

Profiel

maak 1 keuze!

Basisberoepsgerichte leerweg

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

Kaderberoepsgerichte leerweg

Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Mobiliteit en Transport (M&T)
Zorg en Welzijn (Z&W)
Dienstverlening en Producten (D&P)

Mavo X-tra

X-tra vak

omcirkel je keuze!

Beroepsgericht vak: BWI | PIE | M&T | Z&W | D&P
Vul hier je gekozen theorievakken in:

Leerjaar 4

Leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Mavo X-tra
Vul hier je gekozen theorievakken in:

Gegevens leerling (wettelijk verplicht)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Officiële voornamen
Achternaam
Burgerservicenummer (BSN)

(9 cijfers)

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht

jongen

meisje

Overige gegevens leerling
Roepnaam
Straatnaam
Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Woongemeente
Postadres (indien anders)
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Nationaliteit

2e Nationaliteit

Datum in Nederland

(indien afkomstig uit het buitenland)

Gegevens huidige school
School

Basisschool

VO-school

Naam huidige school
BRIN-nummer
Huidige groep/leerjaar

Schoolsoort

Straatnaam
Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Leerkracht / mentor

Indien het gaat om aanmelding voor leerjaar 2, 3 of 4 ook de volgende gegevens invullen
Naam bezochte school

Basisschool

Straatnaam
Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

VO-school

1e ouder / verzorger (tevens correspondentieadres)
Relatie tot kind

vader

moeder

voogd

Voorletter(s)

anders:
Tussenvoegsel

Achternaam
Straatnaam *
Huisnummer *

Toevoeging

Postcode *

Woonplaats *

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Ouderlijk gezag

ja

nee

Betalende ouder

ja

nee

ja

nee

2e ouder / verzorger
Relatie tot kind

vader

moeder

Voorletter(s)

voogd

anders:
Tussenvoegsel

Achternaam
Straatnaam *
Huisnummer *

Toevoeging

Postcode *

Woonplaats *

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Ouderlijk gezag

ja

nee

Betalende ouder

* invullen indien afwijkend van leerling

Aandachtsgebieden (indien van toepassing graag onderzoeksrapport bijvoegen)
In bezit dyslexieverklaring

ja

nee (indien ja, kopie bijvoegen)

In bezit dyscalculieverklaring

ja

nee (indien ja, kopie bijvoegen)

Indicatie(s)

ADHD

ASS (autistisch spectrum stoornis) anders:

Cluster

Extra ondersteuningsbehoefte

Bijzonderheden over gezondheid en welzijn
bijvoorbeeld allergie, stotteren, cara, slechthorend, hartklachten, motoriek e.d.

Opmerkingen ten behoeve van plaatsing/vakkenpakketkeuze

Heeft u uw kind ook op een andere school voor voortgezet onderwijs ingeschreven?
ja

nee

Zo ja welke school?

Enkele opmerkingen
• De gegevens in dit formulier worden verwerkt in de basisadministratie van Sprengeloo.
• In onze privacyverklaring is vastgelegd voor welke doeleinden we de gegevens in dit formulier verwerken.
• Onze privacyverklaring kunt u terugvinden op onze website.
• W ij bewaren de gegevens in dit formulier op een beveiligde server voor een duur van maximaal vijf jaar na
uitschrijving van een leerling.

• Onze school heeft een leerlingenstatuut. Dit statuut is tot stand gekomen in samenwerking met de
medezeggenschapsraad. Bij aanmelding gaat u akkoord met dit statuut. Het statuut vindt u op onze website.

• Sprengeloo informeert beide ouders over schoolzaken en de resultaten van de leerling, tenzij er sprake
is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie is beperkt. Ouders dienen de
school van de juiste contactgegevens te voorzien.

• In verband met de Wet op Primair en Voortgezet Onderwijs attenderen wij u erop dat na aanmelding
gegevens worden opgevraagd van de afleverende (basis)school.

Niet vergeten (indien van toepassing)
•K
 opie dyslexie-/dyscalculieverklaring.
• A angemelde leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland verblijven dienen een kopie van de voor- en
achterzijde van de verblijfspas mee te zenden, of een uittreksel basisadministratie waarop de datum van
aankomst in Nederland vermeld staat.

Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld. Bij ondertekening van de aanmelding verklaart/verklaren ondergetekende(n) akkoord te gaan met
bovengenoemde afspraken (zie ‘Enkele opmerkingen’).

Plaats

Datum

Handtekening moeder / voogd / verzorger

Handtekening vader / voogd / verzorger

U kunt het aanmeldingsformulier bij ons op school afgeven of naar ons opsturen.
Sprengeloo, Postbus 2939, 7301 EH Apeldoorn, info@sprengeloo.nl
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Christelijke School
voor VMBO

