In te vullen door administratie:
Leerlingnummer: ______________
aanmeldingsformulier compleet

algemeen

Aanmeldingsformulier schooljaar 2018-2019
BELANGRIJK: Het is van het grootste belang dat voor- en achterzijde nauwkeurig worden
ingevuld. Onvolledige invulling en/of aanlevering van benodigde documenten (zie
achterzijde) kunnen leiden tot vertraging of zelfs achterwege blijven van de definitieve
inschrijving.

mavo-klas

ja / nee

havo-klas

ja / nee

vwo-klas

ja / nee

Sportlijn

ja / nee

Kunstlijn

ja / nee

Technologielijn

ja / nee

uittreksel bevolkingsregister of
kopie identiteitsbewijs
burgerservicenummer
kopie actuele cijferlijst

Aanmelding voor afdeling ___________________________ klas _____________

mavo-klas:

Met ingang van ___________________________________

inschrijfbewijs
havo-klas:

Ik meld mij ook aan voor de Sportlijn / Kunstlijn / Technologielijn *1 (alleen onderbouw).

vwo-klas:

uitschrijfbewijs

☐ Ja ☐Nee
☐Ja ☐Nee
☐Ja ☐Nee

Indien aanmelding voor 4 havo/4 vwo (zie brochure profielkeuze):
Profiel:________________________
Met daarin de vakken: ______________________________________________________________________________________
En als keuze-examenvak: ___________________________________________________________________________________
LEERLINGGEGEVENS
Achternaam
_____________________________________________________________________________ man/vrouw *1
Roepnaam

__________________________________________________________________________________________

Voornamen

__________________________________________________________________________________________

Burgerservicenummer ______________________________________________________________________________________
Straat en huisnummer ______________________________________________________________________________________
Postcode ______________ Woonplaats ___________________ Woongemeente _______________________________________
Telefoonnummer thuis _____________________________________________________________________________________
Geboortedatum

d ___ m ____ j ______ Geboortegemeente _____________ Geboorteland __________________________

In Nederland sinds

d ___ m ____ j ______ Nationaliteit ___________________ Godsdienst ____________________________

SCHOOLGEGEVENS
Afleverende school ________________________________________________________________________________________
Straat en huisnummer ______________________________________________________________________________________
Postcode _______________ Plaats ____________________________________________________________________________
Afkomstig van afdeling __________________ Leerjaar _______ Advies afleverende school _____________________________
*1 Doorhalen wat niet van toepassing is.
*2 Ten behoeve van reguliere informatievoorziening en mentorcontact.
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OUDER / VERZORGER 1 *1 Zelfde adres als leerling? ja / nee *1 (Let op: communicatie vanuit school verloopt voornamelijk via ouder 1)
Naam + voorletter(s) __________________________________ man / vrouw *1 Geboorteland _____________________________
Straat en huisnummer ________________________________________________________________________ (indien afwijkend)
Postcode ______________________________ Woonplaats __________________________________________ (indien afwijkend)
Telefoonnummer thuis _______________________ Telefoonnummer werk ____________________________________________
Mobiel nummer _____________________________ E-mailadres *2 ___________________________________________________
OUDER / VERZORGER 2 *1 Zelfde adres als leerling? ja / nee *1
Naam + voorletter(s) __________________________________ man / vrouw *1 Geboorteland _____________________________
Straat en huisnummer ________________________________________________________________________ (indien afwijkend)
Postcode ______________________________ Woonplaats __________________________________________ (indien afwijkend)
Telefoonnummer thuis _______________________ Telefoonnummer werk ____________________________________________
Mobiel nummer _____________________________ E-mailadres *2 ___________________________________________________
Is een van beide ouders overleden? nee / ja *1 Zo ja: vader / moeder *1
Zijn de ouders gescheiden?

nee / ja *1 Zo ja, wie is dan de verzorgende ouder? ouder 1 / ouder 2 / co-ouderschap *1

AANVULLENDE GEGEVENS

☐

☐

☐

☐

a. Zijn er bijzondere huiselijke omstandigheden?
Ja**
Nee
Toelichting _______________________________________________________________________________________________
b. Zijn er opmerkingen over de gezondheid?
Ja**
Nee
Toelichting _______________________________________________________________________________________________
c. Heeft uw kind een een verklaring van autisme/AD(H)D? *

☐Ja** ☐Nee

Toelichting _______________________________________________________________________________________________
d. Heeft uw kind een dyslexie-/dyscalculieverklaring? *

☐Ja** ☐Nee

Toelichting _______________________________________________________________________________________________
e. Heeft uw kind een verklaring van hoogbegaafdheid? *

☐Ja** ☐Nee

Toelichting _______________________________________________________________________________________________

☐

☐

f. Zijn er overige gegevens die van belang kunnen zijn?
Ja**
Nee
Toelichting
__________________________________________________________________________________________________________
* Verklaring bijvoegen indien ‘ja’ aangekruist. ** Als u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, zal de school contact met u opnemen.
ONDERTEKENING
Datum: _______________________ Handtekening vader / moeder / verzorger *1: _______________________________________
*1 Doorhalen wat niet van toepassing is. *2 Ten behoeve van reguliere informatievoorziening en mentorcontact.
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OPMERKINGEN:
•

Om tot inschrijving te kunnen overgaan, hebben wij de volgende documenten van u nodig:
o
o
o
o

Dit aanmeldingsformulier (geheel ingevuld)
Kopie van een actuele cijferlijst
Een uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van het identiteitsbewijs (van ID-kaart voor- en achterkant!)
Eventueel het uittreksel waarop “datum in Nederland” staat, indien de leerling korter dan twee jaar in Nederland is.

U kunt de papieren opsturen naar:
Tabor College Oscar Romero, Postbus 363, 1620 AJ Hoorn

•

Het is van het grootste belang dat dit formulier nauwkeurig en volledig wordt ingevuld. Bij onvolledige invulling en/of
het niet aanleveren van de benodigde documenten kan inschrijving niet plaatsvinden.

•

Door uw kind aan te melden bij Tabor College Oscar Romero, verklaart u zich ermee akkoord dat de leerresultaten van
uw kind regelmatig worden teruggekoppeld naar de school van herkomst.

•

Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen toestemming aan de school om de schoolvorderingsgegevens van de
school van herkomst op te nemen in het leerlingdossier.

•

Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen toestemming aan de school om de schoolvorderingsgegevens bij het
verlaten van de school door te geven aan de vervolgschool.

•

Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen toestemming voor bespreking van hun zoon/dochter in het
ondersteuningsteam van Tabor College Oscar Romero indien dit noodzakelijk is in verband met de
ondersteuningsbehoefte.

•

Oscar Romero geeft het onderwijs zoveel mogelijk digitaal vorm door middel van het gebruik van een iPad. Indien van
toepassing treffen we met de ouders een financieringsregeling ten behoeve van de aanschaf van een iPad.

•

Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen toestemming aan de school om de iPad van de leerling op school te
monitoren en geven de school tevens toestemming om software op de iPad te installeren die het monitoren van de
iPad mogelijk maakt. Dit monitoren zal uitsluitend plaatsvinden binnen het netwerk van de school.

•

Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen ondubbelzinnige toestemming voor het plaatsen en gebruiken van
foto- en videomateriaal en gemaakt werk van de leerling op de website en/of infogidsen van Tabor College Oscar
Romero en voor het inzetten van beeldcoaching/filmopnames ten behoeve van professionalisering van docenten en/of
coaching van leerlingen. Indien u meent een redelijk belang te hebben, dat zich tegen openbaar gebruik van foto- en/of
videomateriaal verzet, verzoeken wij u dit bij aanmelding bij de schoolleiding aan te geven.

•

Uiteraard gaan wij op zeer zorgvuldige wijze met uw gegevens om. De gegevens worden slechts verzameld en gebruikt
voor zover dat voor de doeleinden van ons onderwijs noodzakelijk is. Er is hier sprake van verwerking van
persoonsgegevens conform de wet bescherming persoonsgegevens en tevens van het Convenant Digitale
onderwijsmiddelen en Privacy. Met de ondertekening van de aanmelding geeft u uw ondubbelzinnige toestemming
voor deze verwerking van de persoonsgegevens.

pag. 3

