……………………………………..….
(ID in te vullen door adm.)

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019
Opleiding:
□ mavo-havo □ havo-atheneum □ vwo (atheneum/gymnasium*) □ vwo-Xtra (atheneum/gymnasium*)
Plusprofiel:

□

sport

□

bètatalent

□

expressie

□

□

ondernemerschap

géén plusprofiel

GEGEVENS VAN DE LEERLING
Achternaam ………………….…………………………………………...……………………………………………………..…
Voornaam(en) voluit ………….………………………………………………………………………………………………….....
Roepnaam ………………….....…………………………………………………………………………..… jongen / meisje (*)
Geboortedatum ……………………..……………………… geboorteplaats……………………….……………………………
Geboorteland …………………..……………………………………………….... nationaliteit …………………...……..……....
In Nederland sinds ………………………………...………….........…… (alléén invullen indien de leerling in het buitenland is geboren)
Burgerservicenummer ………………….……………...……..………………………...………………...……………………...…
ADRESGEGEVENS LEERLING
Adres …………………...…………………………………………………………. huisnummer …………………………...….…
Postcode …………………………..…woonplaats ……………………...……………………………………………………....…
Telefoon ……….………………………………..…………………………………………………………..………………..….
Mobielnr. leerling ..……………………….………………………………………………………….…………………..……....…..
GEGEVENS OUDER / VERZORGER 1
Naam

……..…………………………………voorletters …...………vader/moeder/verzorger (*)

nationaliteit………….

Telefoon..……..…….….….. mobielnr.…………………….........e-mailadres …………….…………..............................….
Indien afwijkend adres van de leerling: postcode……………………………...... huisnummer ……………………………...
GEGEVENS OUDER / VERZORGER 2
Naam

……..…………………………………voorletters …...………vader/moeder/verzorger (*) nationaliteit………..……

Telefoon. ……..…….…….... mobielnr……...………………....... e-mailadres ………………………..............................….
Indien afwijkend adres van de leerling: postcode …………………huisnummer….…………………………………………..
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Amstelveen College

Sportlaan 27

1185 TB AMSTELVEEN

T 020 303 99 99

E info@amstelveencollege.nl

EERSTE CONTACTPERSOON
Ouder/verzorger 1 is de eerste contactpersoon en degene die alle schoolinformatie en de factuur ontvangt.
De leerling woont bij beide ouders / bij ouder/verzorger 1 / ouder/verzorger 2 / anders nl. …………………………..…(*)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BROER/ZUS
Heeft de leerling op dit moment een broer of zus op het Amstelveen College?

JA / NEE (*)

Indien ja, naam ………………...………………………………………..………………………... klas ….………………............
SCHOOLLOOPBAAN VAN DE LEERLING
Basisschool…………………………..……………….……..………………………….………………………….……………......
Plaats ……………...……………………………………………telefoonnummer .……………………………………………….
Naam leerkracht groep 8 ………………...............................e-mailadres.........…..…..………………………………..………
Advies basisschool ………………………………….………………………………………………………………………...……

AANVULLENDE INFORMATIE

a. Is uw kind ooit getest?

JA / NEE (*)

.........................................................................................…………………………………………………………………………………………………………….

Indien JA a.u.b. kopie van testuitslag bijvoegen:
□ Dyslexieverklaring
□ Dyslexie onderzoeksrapport
□ ADHD verklaring
□ ADHD onderzoeksrapport
□ Diagnose ASS
□ Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………….
Welke ondersteuning heeft uw kind eventueel nodig?
.........................................................................................…………………………………………………………….......................
b. Zijn er andere zaken waarvan u het nodig vindt dat het Amstelveen College ervan op de hoogte is?
…………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………………...........................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Amstelveen College

Sportlaan 27

1185 TB AMSTELVEEN

T 020 303 99 99

E info@amstelveencollege.nl

c. Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden (ouder overleden/echtscheiding/ziekte in het gezin, etc.)?
............................................................................................................................………………………………………….
d. Zijn er bijzonderheden betreffende de gezondheid van uw kind?
...........................................................................................................................…………………………………………..
e. Is/ was er sprake van leerstoornissen? Zo ja, welke?
...........................................................................................................................………………………………………….......

f. Heeft uw kind bijzondere talenten, hobby’s, belangstelling? (denk aan sport, muziek, toneel e.d.)
............................................................................................................................…………………………………………….
g. Heeft u wensen t.a.v. de plaatsing van uw kind in een bepaalde klas of bij bepaalde leerlingen?
............................................................................................................................……………………………………………...

Hierbij verklaar ik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

toestemming te geven tot uitwisseling van relevante informatie over mijn kind, waaronder test- en toetsuitslagen van de
basisschool en indien van toepassing, met de leden van het zorg adviesteam van de school.
mij te houden aan de Kernprocedure Amstelland en mijn kind uitsluitend aan te melden op het Amstelveen College.
de kosten van een Plusprofiel (à €150,-) en/of vwo-Xtra (à €150,-) te betalen en op de hoogte te zijn van de vrijwillige
ouderbijdrage.
wel/geen toestemming (*) te geven voor het publiceren van foto’s/video’s van mijn kind op: de website van de school/ in
de schoolgids en nieuwsbrieven/ in PR-materiaal. Bij publicatie van de foto wordt afgezien van eventuele afbeelding- of
portretrechten.
gebruik te maken van een digitaal leerlingenvolgsysteem.
dit formulier naar waarheid en volledigheid te hebben ingevuld.

………………………………………………………..

…………………..………………………………..…...

(plaats)

(datum)

………………………………………………………………...…………….......
(handtekening ouder/verzorger 1)

…………………………………………………………………………………….
(handtekening ouder/verzorger 2)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Amstelveen College

Sportlaan 27

1185 TB AMSTELVEEN

T 020 303 99 99

E info@amstelveencollege.nl

