Gegevens van de leerling:
□ vrouw □ man

roepnaam ____________________

voornamen __________________________________
achternaam ___________________________voorvoegsel __________
straat ________________________________

huisnr. _____ nr.toevoeging ____ postcode _____________

woonplaats ___________________________

telefoonnr. thuis _______________ (geheim: □ Ja / □ Nee)

geboortedatum ________________________

geboorteplaats ________________

geboorteland ___________________ nationaliteit __________

in Nederland sinds _____________

Burgerservice(sofi)nr. __ __ __ __ __ __ __ __ __ □ Paspoort / □ ID-kaart nr. _______________________
Leerling woont bij:
Gezag:

□ beide ouders □ vader □ moeder □ voogd □ anders: _________________________

□ beide ouders □ vader □ moeder □ voogd

Gegevens van de 1e contactpersoon (ouder / voogd)
achternaam ___________________________
geslacht □ vrouw □ man

voorvoegsel ________ voorletters __________

relatie tot de leerling □ ouder □ voogd □ anders: _____________________

geboortedatum ________________ geboorteland _________________ nationaliteit ____________________
straat ________________________________
woonplaats ____________________
telefoonnr. werk ______________

huisnr. _____ nr.toevoeging ____ postcode _____________

telefoonnr. thuis _______________ (geheim: □ Ja / □ Nee)
mobiel tel.nr. ________________

email _____________________________________________________
Gegevens van de 2e contactpersoon (ouder / voogd)
achternaam ___________________________
geslacht □ vrouw □ man

voorvoegsel ________ voorletters __________

relatie tot de leerling □ ouder □ voogd □ anders: _____________________

geboortedatum ________________ geboorteland _________________ nationaliteit ____________________
straat ________________________________
woonplaats ____________________
telefoonnr. werk ______________

huisnr. _____ nr.toevoeging ____ postcode _____________

telefoonnr. thuis _______________ (geheim: □ Ja / □ Nee)
mobiel tel.nr. ________________ email ___________________________

Overige gegevens
Bankrekeningnr. ________________________
Ten name van: __________________________

Plaats _________________________________

Medische bijzonderheden
__________________________________________________________________________________________
huisarts _____________________

straat_______________________ huisnr. _____ nr.toevoeging _______

postcode ____________________ woonplaats __________________ telefoonnr. _____________________

Is voor de leerling leerwegondersteunend onderwijs geadviseerd? □ Ja □ Nee
Is er sprake van een handicap/chronische ziekte/diagnose?

□ Ja □ Nee

Zo ja, wilt u dat de school er rekening mee houdt?

□ Ja □ Nee

Indien ja: is er leerlinggebonden financiering i.v.m. de handicap/chronische ziekte aangevraagd?

□ Ja □ Nee

Toelichting: ________________________

De aanmelding is voor toelating in het ____e leerjaar van de opleiding:
□ Gymnasium

□ Atheneum

□ VMBO - KB/TL

□ HAVO/VWO

□ VMBO - KB

□ HAVO

□ VMBO - BB/KB

□ VMBO - TL/HAVO

□ VMBO -TL

□ VMBO - BB

Indien er sprake is van leerwegondersteuning kruis dan één van de volgende mogelijkheden aan: □ LWOO □ LWOO+

Het advies van de basisschool is leidend bij het aannamebeleid van Maerlant.
Voor aanmelding in 3/4 vmbo :
□ VMBO - BB

□ VMBO - KB

□ Haven en Logistiek

□ Horeca

□ VMBO - GL
□ Techniek

□ Hair & Care

□ Mediatechniek (vmbo-GL)

□ VMBO - TL
Voor aanmelding in 4/5 havo en 4/5/6 vwo (CM, EM, NG en NT):
Afdeling en profielkeuze: _____________________________________________________________________
Gewenste vakken in het vrije deel: ______________________________________________________________
Gegevens van de vooropleiding (huidige school):
□ Basisonderwijs

□ Voortgezet onderwijs

leerjaar _______ (soort opleiding) ______________________

Naam van de huidige school ___________________________________________________________________
straat ________________________________

huisnr. _____ nr.toevoeging ____

postcode _____________ woonplaats ________________________
naam directeur ____________________

telefoonnr. _________________

naam groepsleerkracht ___________________________________

Voor aanmelding brugjaar geldt:
Om de overgang naar het voortgezet onderwijs van uw zoon/dochter zo goed mogelijk te laten verlopen, ontvangen wij informatie van de basisschool.
In verband met de wet op de privacy, dient u hiermee vooraf akkoord te gaan.

Ondertekening
Plaats ______________________________

datum __________________

Naam ouder/verzorger __________________________________________
Handtekening _________________________________________________
Bezoekadres:
Hossenbosdijk 14 - 16
Tel. 0181-412210
Fax 0181-417623
e-mail: info@maerlant.eu
Postadres:
Postbus 104
3230 AC Brielle
www.maerlant.eu

