Aanmeldingsformulier 2019 – 2020
Aanmelding voor

opleiding *1

☐ leerjaar 3

☐ basis

Stamnummer (in te vullen door administratie)

☐ kader
☐ gemengd/theoretisch

………………………………

Persoonsgegevens leerling
Roepnaam
………………………………………… Geslacht: ☐ Man ☐Vrouw *1
Achternaam
………………………………………………………………………………………………
BSN
………………………………………… Geboortedatum ………………………………..
Officiële voorna(a)m(en)
………………………………………………………………………………………………
Officiële achternaam
………………………………………………………………………………………………
Adres
………………………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats
………………………………………………………………………………………………
Telefoon 1
………………………………………… ☐ vader of ☐ moeder *1
Telefoon 2
………………………………………… ☐ vader of ☐ moeder *1
E-mailadres voor post van school …………………………………………………………… ☐ vader of ☐ moeder *1
Telefoon leerling
06 - ………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats
………………………………………… Geboorteland ……………………………………
Nationaliteit
………………………………………… 2e Nationaliteit …………………………………..
In Nederland sinds
………………………………………… (indien in het buitenland geweest)
Schoolgegevens
Naam vorige school
…………………………………………………………………………………………........
Adres
………………………………………………………………………………………….....…
Postcode/woonplaats
…………………………………………………………………………………………........
Groep/klas
………………………………………………………………………………………….....…
Soort onderwijs
☐ (V)SO ☐ VMBO BB ☐ VMBO KB ☐ PRO ☐ VMBO TL / MAVO *1
Mentor
……………………………………………………………………………………………….
Advies basisschool
☐ vmbo basis ☐vmbo kader ☐vmbo gl/tl ☐met lwoo *1
Naam en plaatsnaam basisschool …………………………………………………………………………………………
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Persoonsgegevens ouder/verzorger:
☐ MOEDER ☐ STIEFMOEDER ☐ PLEEGMOEDER ☐ OVERIG *1,

nl. ……………………………………

Voorletters
…………………………………….............
Achternaam …………………………………….
Adres
……………………………………………………………………………….………………………
Postcode/woonplaats ……………………………………………………………………………….………………………
Nationaliteit
……………………………………………..
Geboortedatum ………………………………..
Geboorteplaats
……………………………………………..
Geboorteland …………………………………..
Telefoon thuis
……………………………………………..
Telefoon mobiel
……………………………………………..
Telefoon werk
……………………………………………..
E-mailadres
………………………………………………………………………………………………………
Persoonsgegevens ouder/verzorger:
☐ VADER ☐ STIEFVADER ☐ PLEEGVADER ☐ OVERIG *1,

nl. ……………………………………

Voorletters
…………………………………….............
Achternaam …………………………………….
Adres
……………………………………………………………………………….………………………
Postcode/woonplaats ……………………………………………………………………………….………………………
Nationaliteit
……………………………………………..
Geboortedatum ………………………………..
Geboorteplaats
……………………………………………..
Geboorteland …………………………………..
Telefoon thuis
……………………………………………..
Telefoon mobiel
……………………………………………..
Telefoon werk
……………………………………………..
E-mailadres
………………………………………………………………………………………………………
Persoonsgegevens ouder/verzorger (indien van toepassing):
☐ VADER ☐ MOEDER ☐ OVERIG *1, nl. ……………………………………
Voorletters
…………………………………….............
Achternaam …………………………………….
Adres
……………………………………………………………………………….………………………
Postcode/woonplaats ……………………………………………………………………………….………………………
Geboortedatum ………………………………..
Nationaliteit
……………………………………………..
Geboorteplaats
……………………………………………..
Geboorteland …………………………………..
Telefoon thuis
……………………………………………..
Telefoon mobiel
……………………………………………..
Telefoon werk
……………………………………………..
E-mailadres
………………………………………………………………………………………………………
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Profiel en keuzevak
Heeft de leerling al een profielvak afgerond?
Heeft de leerling al een keuzevak afgerond?

☐ JA ☐ NEE *1
Zo ja, graag een bewijs inleveren op school
☐ JA ☐ NEE *1
Zo ja, graag een bewijs inleveren op school

In leerjaar 3 worden nog 2 profielen gevolgd. Welke 2 profielen wil de leerling graag volgen?
☐ Economie en Ondernemen

☐ Horeca, Bakkerij en Recreatie
☐ Bouwen, Wonen en Interieur
☐ Groen

☐ Zorg en Welzijn

(naast de verplichte vakken: economie, wiskunde of Duits)
(naast de verplichte vakken: economie, wiskunde of Duits)
(naast de verplichte vakken: wiskunde en nask)
(naast de verplichte vakken: wiskunde, nask1 of biologie)
(naast de verplichte vakken: wiskunde en biologie)

Het verwachtte examenprofiel is ……………………………………………………………………………………….

Zorg
Heeft de leerling een Verklaring of Toewijzingsbesluit
van een Samenwerkingsverband?

☐ JA ☐ NEE

*1

Zo ja, graag kopie inleveren op school

Heeft de leerling een dyslexieverklaring?

☐ JA ☐ NEE

*1

Zo ja, graag kopie inleveren op school

Heeft de leerling een dyscalculieverklaring?

☐ JA ☐ NEE

*1

Zo ja, graag kopie inleveren op school

Extra informatie
Gezinssamenstelling

……………………………………………………………………………

Wie heeft ouderlijke gezag?

☐ VADER ☐ MOEDER ☐ OVERIG

Heeft uw kind tijdelijk uit huis gewoond?

☐ JA ☐ NEE

*1

☐ JA ☐ NEE

*1

*1

, nl ………………………………..

Heeft uw kind hulp gekregen van
Jeugdhulpverlening?
Zo ja, van welke instantie, welke hulp
en van wanneer tot wanneer?

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Is uw kind ooit langdurig ziek geweest?
☐ JA ☐ NEE *1
Heeft uw kind vaak last van:

☐ ogen ☐ oren ☐ hoofdpijn ☐ anders *1 …………………………

Gebruikt uw kind medicijnen?

☐ JA ☐ NEE

*1

….………………………………………………………

Heeft uw kind schokkende ervaringen meegemaakt waar de school rekening mee moet houden:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….………….………
…………………………………………………………………………………………………….……..………….............
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Heeft u zelf nog opmerkingen?
…………………………………………………………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………………………………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………….…….

Privacystatement
Met behulp van het hierna door u te ondertekenen aanmeldingsformulier verzamelen de scholen van Dunamare
ten behoeve van de leerlingenadministratie informatie van alle leerlingen die zijn ingeschreven.
Het verzamelen van gegevens over leerlingen valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens die bedoeld is
om te zorgen, dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en dat misbruik ervan wordt
tegengegaan. De verstrekte informatie over leerlingen wordt alleen binnen de aangegeven doeleinden van de
school gebruikt. Het verstrekken van eventuele gegevens aan derden geschiedt altijd op basis van een wettelijke
grondslag.
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u, als ouder/verzorger en als leerling, indien ouder
dan 16 jaar, zelf, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet van de in de leerlingenadministratie
opgenomen gegevens. In voorkomende gevallen kunt u daarvoor contact opnemen met de schooladministratie.
Ondergetekende verklaart tevens door middel van ondertekening van dit formulier akkoord te zijn met:
•
De missie en de visie van de school en de schoolregels;
•
Het feit dat het Sterren College een rookvrije en alcoholvrije school is;
•
Het betalen van de schoolkosten;
•
De inhoud van de schoolgids;
•
Het uitwisselen van leerlingengegevens met toeleverende en ontvangende scholen.
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening ouders/verzorgers:
Datum ………………………….

1. ………………………………………….

Plaats …………………………..

2 …………………………………………..

Dit formulier graag uitdraaien, ondertekenen en meenemen of opsturen naar het Sterren College Haarlem
In te vullen door administratie
 OSO aangevraagd
 OSO ingelezen
 Id-gegevens gecontroleerd
 advies bo
 e-mailadres
 handtekening o/v

 lwoo / pro
 kopie CvI
 kopie TLV
 kopie verkl SWV
 bekostigingsovereenkomst


stamnr:……………………………………………….
Plaatsingsbesluit TLC d.d.:…………………………
leerjaar: ………….……………..……………………
niveau : ………….…………………………………..
Paraaf TLC: ………….………………………………
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