VMBO TGL ● KBL ● BBL
Fré Cohenstraat 10, 7556 PS Hengelo

Aanmeldingsformulier 2019-2020
Datum aanmelding:

Datum eerste schooldag:

Aanmelding is voor:
Leerjaar 1

□ BBL

□ BK

□ KT

Leerjaar 2

□ BBL

□ KBL

□ TL

□ TL

Aanmelding voor:
□ C.T. Stork College onderdeel van Scholengroep Carmel Hengelo (SCH)
□ C.T. Stork College onderdeel van Stichting Openbare Scholengemeenschap Hengelo (OSG)
□ Geen voorkeur voor één van onderstaande organisaties

Gegevens leerling:
Achternaam:

Tussenvoegsels:

Officiële naam:
Voornamen:

Roepnaam:

M/V:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:
□ Geheim

Telefoon overdag:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Burgerservicenummer (verplicht):
Broer/zus op
school:

□ Nee

Geboorteland:
Nationaliteit:

□ Ja, in klas:

Gedeelte binnen het kader invullen als de leerling korter dan 2 jaar in Nederland is:
(kopie maken van bladzijde in het paspoort of verblijfsdocument van vader en moeder, waarop naam,
voornaam en geboorteplaats staan)
Datum in Nederland:
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Woonsituatie:
□ Bij ouders

□ Bij verzorgers

□ Bij moeder

□ Bij voogd(en)

□ Bij vader

□ Bij woongroep

□ Anders:

Gegevens verzorger 1:
Achternaam:

Voorvoegsels:

Voorletters:

M/V:

Relatie:

□ vader

□ moeder

□ overig

□ extern

Geboorteland:

Datum in Nederland:

Adres (indien afwijkend van de leerling):
Postcode/Woonplaats:
Telefoon (verplicht):

Mobiel nr.:

E-mailadres (verplicht):
IBAN nr.: (verplicht):
Gegevens verzorger 2:
Achternaam:

Voorvoegsels:

Voorletters:

M/V:

Relatie:

□ vader

□ moeder

□ overig

□ extern

Geboorteland:

Datum in Nederland:

Adres (indien afwijkend van de leerling):
Postcode/Woonplaats:
Telefoon (verplicht):

Mobiel nr.:

E-mailadres (verplicht):
Gegevens wettelijk verantwoordelijk persoon:
Als ouders/verzorgers niet verantwoordelijk zijn, hieronder de gegevens invullen van de wettelijk
verantwoordelijk persoon:
Achternaam:

Voorvoegsels:

Voorletters:

M/V:

Werkzaam voor:

Functie:

Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon (verplicht):

Mobiel nr.:

E-mailadres (verplicht):
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Ondersteuning:
Zijn er leergebieden waar wij speciale aandacht aan moeten besteden?
□ Lezen

Reden:

□ Spellen

Reden:

□ Rekenen

Reden:

□ Anders:

Reden:
Kopie
bijgevoegd?

Heeft uw kind een:

Dyslexieverklaring

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

Zorgindicatie en/of diagnose

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

Anders:

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

Heeft uw zoon/dochter op de basisschool hulp/begeleiding gehad op een ander gebied dan
hierboven beschreven?
Zo ja, welke en wanneer?

Is het komende schooljaar extra ondersteuning gewenst voor uw zoon/dochter?
Zo ja, welke?

Zijn er medische of andere bijzonderheden waarvan de school op de hoogte moet zijn?
Zo ja, kunt u hier een korte toelichting geven:

Medicijngebruik:
Naam van de huisarts:
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Gegevens school van herkomst:
Basisschool:

Locatie:

Naam docent groep 8:
Advies basisschool:

Niveau-wens ouders:

VO school:

Locatie:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Mentor:
Huidige klas/groep:

Reden verlaten school:

Overdracht gegevens en afnemen testen

Ondergetekende heeft het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld en gaat akkoord met het beschikbaar stellen van gegevens door
de toeleverende (basis)school aan C.T. Stork College en door C.T. Stork College aan de toeleverende ( basis)school. Daarnaast geeft ondergetekende
toestemming voor het afnemen van testen die nodig zijn voor plaatsing en/of aanvragen van extra ondersteuning.

Gebruik beeldmateriaal

De komst van de nieuwe privacywet (AVG) betekent dat wij, nog meer dan voorheen, informatie over onze leerlingen moeten beschermen. Op de
website van onze scholen en social media kanalen wordt beeldmateriaal geplaatst. Denk aan sportdagen, schoolreizen, culturele evenementen etc.
Uiteraard kijken wij zorgvuldig naar wat we plaatsen. Wij vragen u de toestemmingsverklaring in de bijlage bij akkoord te ondertekenen.

Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouder(s)/verzorger(s) zich voor hun kind akkoord met de afspraken en de
regels die in de school gelden gedurende de duur van het verblijf van de leerling op de school. Via de schoolgids, onze website en andere (digitale)
communicatiemiddelen stelt de school de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van deze regels en afspraken.

Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid en volledig te hebben ingevuld.

Handtekening ouder/verzorger (verplicht)

Datum:

__________________________________________________

____________________________________________________

ZONDER AANMELDDOCUMENT IS AANMELDEN NIET MOGELIJK
(alleen voor basisscholen uit Hengelo, Borne en Delden)
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