Aanmeldingsformulier 3-vmbo-tl schooljaar 2018-2019
Dit aanmeldingsformulier samen met kopie uittreksel basisadm., identiteitskaart of paspoort, test en
advies basisschool en aanvullende rapporten sturen aan:
Roncalli Scholengemeenschap, Tuinderspad 6, 4613 CA Bergen op Zoom

1. Persoonlijke gegevens leerling
Roepnaam: ___________________________________________________________
Achternaam: _________________________________________________________
Officiële achternaam (indien afwijkend) _____________________________________
Voornamen (voluit): ____________________________________________________
Straat en huisnummer: __________________________________________________
Postcode: _________________________

Woonplaats: ______________________

Mobiel leerling: ______________________ E-mail leerling _____________________
Telefoonnummer thuisadres: ______________________________________________
Geboortedatum: _____________________ Geboorteplaats: ____________________
Geboorteland:_______________________ Nationaliteit: _______________________
Indien niet in Nederland geboren, in Nederland vanaf (datum): ___________________
BSN-nr (sofinr.): ________________________________ geslacht: 0 man / 0 vrouw
Huisarts: ______________________________________________________________
2. Correspondentiegegevens
Leerling woont bij: vader en moeder / vader / moeder / afwisselend bij vader/moeder
(doorhalen wat niet van toepassing is).
Eventuele opmerkingen rondom gezinssituatie: _______________________________
_____________________________________________________________________
Voorletters + achternaam vader: __________________________________________
Indien niet in Nederland geboren, in Nederland vanaf (datum): ___________________
Voorletters + achternaam moeder _________________________________________
Indien niet in Nederland geboren, in Nederland vanaf (datum): ___________________
Adres (indien afwijkend van 1): ___________________________________________
Mobiel vader: _________________________ Mobiel moeder: ____________________
E-mail vader: _________________________ E-mail moeder: ____________________
Rekeningnummer (IBAN) ____________________________: ___________________
Op naam van: _________________________________________________________
Alle correspondentie over de leerling verloopt (ook in noodgevallen) via deze gegevens.
3. Overige kinderen uit het gezin
(* achter de naam als het kind op Roncalli zit of gezeten heeft):
Naam 1: ___________________________ Geb.datum:____________
Naam 2: ___________________________ Geb.datum:____________

Naam Leerling__________________________________________________________
4. Is nu leerling van (school van herkomst)
Naam school: _________________________________________________________
Plaats: _____________________________________ Tel.nr. ___________________
Klas/groep/afdeling: ___________________________
Reden van overstap naar andere school: ____________________________________
5. In 3-vtl wil ik naast de verplichte vakken de volgende vakken doen:
FA – AK – BI – EC (minimaal twee kiezen)
6. Ondertekening:
Plaats en datum: ______________________________________________________
Handtekening van één van de ouders: _______________________________________
7. Extra informatie
Zijn er bijzondere kenmerken, die wij als school moeten weten over uw zoon/dochter
betreffende
0 de houding t.o.v. medeleerlingen? U kunt daarbij denken aan agressief gedrag,
teruggetrokken gedrag, SOVA-training, pesten of gepest worden, faalangst enz.
0 onderwijskundige problemen die nu spelen of in het verleden gespeeld hebben?
Bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, algemene lees-, reken- of spellingsproblemen.
0 in de huiselijke situatie, waarvan u vindt dat wij op de hoogte dienen te zijn?
0 specifiek lichamelijke klachten en/of medicijngebruik?
0 een leerling-gebonden financiering (rugzakje).
Toelichting: ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

8. Wilt uw zoon/dochter een kluisje huren 0 ja
Borg: € 15,-- per jaar

0 nee

(definitieve toezegging begin van het schooljaar)

9. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van gegevens aan de school van herkomst:
0 ja

0 nee

Het schoolreglement is van toepassing op elke leerling van de school. Het is opgenomen in de schoolgids (te
downloaden via www.roncalli-boz.nl). Door aanmelding van hun kind bij de Roncalli Scholengemeenschap verklaren
de ouder(s) zich akkoord met de inhoud van het schoolreglement en gaan akkoord met de overdracht van het
digitale dossier van de basisschool naar Roncalli. Roncalli gaat zorgvuldig om met foto’s en video’s. Roncalli plaatst
geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s, gemaakt in
schoolverband, geen namen van leerlingen. Door ondertekening van dit aanmeldformulier gaat u akkoord. Voor
gebruik van foto’s in pr-materiaal wordt apart schriftelijk toestemming gevraagd aan ouders.

