Wilgenhoflaan 2
1944 TD Beverwijk
Tel. 0251 228526
www.wilgeroos.nl
post@wilgeroos.nl

Aanmeldingsformulier
Gegevens leerling:
Achternaam:

tsvgl.:

Voornamen:
Roepnaam:
BSN nummer:
Straat:
Postcode:

Huisnummer:
Plaats:

Telefoon:

Geheim:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Godsdienst:

Geslacht:

 Ja  Nee

 Man  Vrouw

Gegevens ouders/verzorgers
Ouder / verzorger / voogd 1 (*)
Achternaam:

Tsvgl.:

Voorna(a)m(en) :
Geboortedatum:

 Man  Vrouw

E-mailadres
Mobiele nummer:
Geboorteland:

Telefoon werk:

Nationaliteit:

Godsdienst:

Opleiding
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond:
Categorie
1
(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
2
praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo
3
- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
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Diploma behaald:

 Ja  Nee

Jaar waarin het diploma is behaald:

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding:
Naam van de school waar het diploma is gehaald (**):
Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald:

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Beroep:

Ouder / verzorger / voogd 2 (*)
Achternaam:

Tsvgl.:

Voorna(a)m(en) :
 Man  Vrouw

Geboortedatum:
E-mailadres
Mobiele nummer:
Geboorteland:

Telefoon werk:

Nationaliteit:

Godsdienst:

Opleiding
Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond:
Categorie
1
(speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs
- (v)so-zmlk
2
praktijkonderwijs/ LWOO
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager
beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en
administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool)
- niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo
3
- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs
aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische
leerweg, havo, vwo)
- mbo, hbo, wo-opleiding
Diploma behaald:

 Ja  Nee

Jaar waarin het diploma is behaald:

Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding:
Naam van de school waar het diploma is gehaald (**):
Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald:

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.
Beroep:
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Indien het adres van ouder / verzorger / voogd afwijkt, a.u.b. het volgende invullen: verzorger  1 of  2
Postcode:

Huisnummer:

Telefoonnummer:

Geheim:

Huisarts:

 Ja  Nee

Telefoon:

Bijzonderheden gezondheid:

Tandarts:

Telefoon:

Door het ondertekenen van dit formulier geven wij (ouder(s)/verzorger(s)) toestemming om foto’s en filmpjes
van mijn kind op de website van de school te plaatsen. Op de foto’s die geplaatst worden staan er altijd
meerdere kinderen. De filmpjes worden nooit van dichtbij opgenomen en altijd eerst goed bekeken voordat ze
worden geplaatst. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Foto’s en filmpjes
worden op onze website beveiligd met een inlogcode en wachtwoord.
Hierbij geef ik mijn kind op als leerling van Kbs De Wilgeroos. Ondergetekende de verklaart dat dit formulier
naar waarheid is ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.
Ouder / Verzorger 1
Datum:

Plaats:

Handtekening verzorger 1:

Ouder / Verzorger 2
Datum:

Plaats:

Handtekening verzorger 2:
Door de school in te vullen:
Ingedeeld in groep:
e

1 lesdag:

Ingevoerd in LAS:
Leerling gewicht:

School herkomst:
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
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