Aanmeldingsformulier schooljaar 2018 | 2019
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Voorbereidend beroepsonderwijs

Praktijkonderwijs

c leerjaar 1
c leerjaar 2

c leerjaar 3
c leerjaar 4

c leerjaar 1
c leerjaar 2

Leerstroom

Leerweg

c MAVO-Xtra
c k - stroom
c b - stroom

c
c
c
c

MAVO-Xtra
gemengde leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
basisberoepsgerichte leerweg

Sector
c
c
c
c

techniek
zorg en welzijn
economie
landbouw

c leerjaar 3
c leerjaar 4

c leerjaar 5

Beroepsgerichte afdeling
c
c
c
c

bouwen, wonen en interieur
produceren, installeren en energie
economie en ondernemen
zorg en welzijn

Leerling
achternaam

roepnaam

voornamen

e-mailadres lln.

geboortedatum

geslacht

geboortegemeente

geboorteland

correspondentie-adres

postcode

woonplaats

telefoon

nationaliteit

godsdienst

burgerservicenummer (BSN)

naam + adres huisarts

School
school van herkomst

e-mailadres

opleiding/leerjaar/groep

begindatum

adres van school

postcode

plaatsnaam

telefoon

naam directeur

naam leerkracht

Ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers
naam vader + vrl.

naam moeder + vrl.

adres

adres

postcode

postcode

woonplaats

woonplaats

telefoon thuis

telefoon thuis

telefoon mobiel

telefoon mobiel

telefoon werk

telefoon werk

e-mailadres

e-mailadres

beroep

beroep

nationaliteit

nationaliteit

IBAN-nummer:
adres toezending rekening c vader c moeder

bhc.nl
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Extra informatie opmerkingen/wensen

4Ik wil graag in de klas bij:

Hierbij verklaart ondergetekende alle voor toelating van belang zijnde onderzoeks- en testgegevens te zullen overleggen aan de
toelatingscommissie. Daarnaast verleent ondergetekende toestemming voor inzage in en overdracht van, van belang zijnde dossiers,
met name die van het primair onderwijs.

c ja c nee
Namens de ouder(s)/verzorger(s)
plaats

datum

handtekening ouder / wettelijke vertegenwoordiger

datum

handtekening invuller

Namens de toelatingscommissie
plaats

Voor definitief besluit over de aanname dient de school te beschikken over
4 het digitale overdrachtsdossier (wordt aangeleverd door de basisschool) of, indien dit niet in gebruik is;
- het overdrachtsformulier van de basisschool1
- relevante onderzoeksgegevens1
- het begeleidingsformulier1
- onderwijskundig rapport1
- capaciteitenonderzoek1
4 kopie van een officieel document met Burgerservicenummer
4 de datum van de komst naar Nederland, indien hij/zij niet in Nederland geboren is:			

1

4 kopie van het laatste rapport indien de leerling zich aanmeldt voor leerjaar 2 en hoger
1

indien van toepassing

bhc.nl

