Aanmeldingsformulier vmbo Groen Borculo
Leerjaar:		 1

2

3

4		

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

				

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

				

Voor leerjaar 3 binnen het profiel Groen de wereld aangeven:
Creatieve wereld 		 Groentechnische wereld

Gemengde Leerweg (GL)						
Het Groene Lyceum						
Vanaf leerjaar 3:

Groen technische wereld		 Gezonde wereld
							
Levende wereld

Vakmanschapsroute (VMR)

Gegevens leerling:

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)

Achternaam:

Naam en voorletter(s) van de vader/verzorger:

Voorletters: 				Tussenvoegsel:

*Straat en huisnummer:

Roepnaam:

*Postcode:

Officiële voornamen:

*Telefoonnummer:

Geboortedatum:

E-mailadres voor correspondentie:

					

man

*Woonplaats:

vrouw

Burgerservicenummer (Sofinummer):

Geboorteplaats:

Naam en voorletter(s) van de moeder/verzorgster:

Straat en huisnummer:

*Straat en huisnummer:

Postcode:		

Woonplaats:

Mobielnummer leerling:

*Postcode:

Telefoonnummer in geval van nood:

E-mailadres leerling:

Indien van toepassing

*Woonplaats:

*Telefoonnummer:

E-mailadres voor correspondentie:

In Nederland sinds:

Aantal jaren basisonderwijs
in Nederland:

Geboorteland vader:

Geboorteland moeder:

Nationaliteit vader:

Nationaliteit moeder:

Telefoonnummer in geval van nood:

* Alleen invullen indien dit afwijkt van gegevens van de aangemelde leerling.

Gegevens huidige school
Basisschool

Speciaal basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Speciaal voortgezet onderwijs

Naam school:

Telefoonnummer:

Straat en huisnummer:

Naam leerkracht of mentor: de heer/mevrouw

Postcode:		

E-mailadres leerkracht of mentor

Woonplaats:

Huidig leerjaar:
Het is voor de school van belang om bijzonderheden over uw
zoon/dochter/pupil te weten. Gegevens die u hier invult zullen
uiteraard vertrouwelijk behandeld worden.
Heeft uw kind een dyslexieverklaring

ja

Heeft uw kind een dyscalculieverklaring

nee
ja

Zo ja, dan graag de dyslexieverklaring toevoegen

nee

Zo ja, dan graag de dyscalculieverklaring toevoegen

Gebruikt uw kind medicijnen of heeft uw kind een ziekte en/of beperking waarmee de school rekening moet houden?

Naam huisarts:

Telefoonnummer huisarts:

Bijzonderheden met betrekking tot gezinssamenstelling.
Onder andere: een van de ouders is overleden of de ouders zijn gescheiden en bij wie uw zoon/dochter woont.

Eventuele andere opmerkingen en/of vragen. Wanneer u een aanvullend gesprek wilt, kunt u dat hier aangeven.

Heeft u zich ook nog bij een andere school aangemeld?

ja

nee

Zo ja, op welke school heeft u zich als eerste aangemeld?

Dit formulier is ingevuld door:
Naam:

Datum:

Handtekening(en) ouder(s)/verzorgers(s):

Met uw handtekening verklaart u zich akkoord tot het opvragen van informatie van de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs om
onderwijsgegevens uit te wisselen en, indien nodig, tot deelname aan een toelatingsonderzoek van uw zoon/dochter.
Stuur het volledig ingevulde formulier naar:
Zone.college locatie Borculo
Ruurloseweg 35
7271 RS Borculo
telefoon: 088 2620300
e-mail: borculo@zone.college
internet: www.zone.college

Haalt je beste binnenste buiten

