Aanmeldingsformulier brugklas
Cursus 2018-2019
GEGEVENS LEERLING:
Roepnaam

☐ jongen

☐ meisje

Achternaam
Voornamen
Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat

Nationaliteit

Postcode

Woonplaats

Godsdienst

BSN:

Opmerking over de gezondheid en/of medicijngebruik:
Leerling woont bij:

☐ ouders ☐ vader ☐ moeder ☐ verzorgers ☐ elders

Eventuele aanvullende opmerkingen over thuissituatie:
GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S):
Naam + voorletters moeder

Beroep

Naam + voorletters vader

Beroep

Telefoonnummer thuis
E-mail voor contact school
Mobiel nummer vader

Mobiel nummer moeder

Werk nummer vader

Werk nummer moeder

Indien sprake is van een scheiding, adresgegevens van de ouder die niet hierboven vermeld is:
Naam

☐ vader

☐ moeder

Straat
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

De leerling wordt aangemeld op het Corderius College en is niet tegelijk ook aangemeld op een
andere school voor voortgezet onderwijs.
Gewenste opleiding: De leerling wordt aangemeld voor de brugklas:
☐ MAVO

☐ MAVO/HAVO

☐ HAVO/VWO

☐ VWO

☐ MASTERCLASS*

*voor deze optie ook de vragenlijst masterclass invullen
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

SCHOOL VAN HERKOMST:
Naam school
Straat
Postcode

Plaats

Naam groepsleerkracht(en)

Heeft u al een kind op het Corderius College?

☐ Ja

☐ Nee

Zo ja, wilt u de namen vermelden?
Wij hebben gekozen voor het Corderius College, omdat

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan dat:
-

-

U bekend bent met de protestants-christelijke identiteit van het Corderius College en
akkoord gaat met het schoolbeleid daaromtrent.
U akkoord gaat met het afgeven door de school van herkomst van: onderwijskundig rapport,
cito-rapportages, toets en/of testgegevens, etc. voor de begeleiding van uw kind en/of extra
facilitering volgens Ministerieel voorschrift.
U bekend bent met de diverse onkosten die het Corderius College in rekening brengt
gedurende de schoolloopbaan van uw kind en de kosten, conform wettelijke bepalingen
tijdig zult voldoen. ¹

Ondertekening:
Plaats:

Datum:

Handtekening(en):

¹ Indien ouders/verzorgers financieel niet in staat zijn de schoolkosten te voldoen, dan kunnen zij een beroep doen op het
“solidariteitsfonds” van het Corderius College; gemotiveerde aanvragen worden door de rector beoordeeld.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

