In te vullen door Herbert Vissers College

Plaatsing

Paraaf teamleider

Leerlingnummer

INSCHRIJFFORMULIER BRUGKLAS 2022/2023

HIER EEN
RECENTE
PASFOTO
PLAKKEN
SVP

 vwo

 vwo/havo

 havo

 havo/mavo

 mavo

 mavo/vmbo kader

 vmbo kader
 vmbo basis
 hvx

GEGEVENS LEERLING

 man  vrouw

Roepnaam:
Volledige voornamen:
Achternaam:
BSN- nummer:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

huis nr.:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

(alleen als er sprake is van vaste telefoon)

Mobiel nummer leerling:

(niet het nummer van ouders invullen)

E-mailadres leerling:
Nationaliteit:
Gezinssituatie:

 gehuwd

 samenwonend

 gescheiden

 co-ouderschap

 alleenstaand  anders nl;
Broer/zus op het HVC:

 nee  ja, namelijk

In Nederland sinds:

 geboorte  anders, namelijk

Kopie ID bijgesloten:

 ja (wordt na controle vernietigd)
 nee (de leerling dient begin van het schooljaar langs te komen op de
administratie ter controle van zijn/haar ID)

SCHOOL
Naam huidige school:
Telefoonnummer school:

Email:

Contactpersoon:
Advies basisschool:

 vwo

Gedoubleerd op basisschool:  nee

 havo

 mavo

 vmbo kader

 vmbo basis

 ja, in groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Graag in de klas bij:
Niet in de klas bij:

Z.O.Z.

BIJZONDERHEDEN
Engels Cambridge Course

 nee  ja (alleen mogelijk op vwo of havo)

Sportklas

 nee  ja (alleen mogelijk op mavo, ook bij advies mavo/kader)

Medische bijzonderheden:

 nee  ja, namelijk

Medicijngebruik:

 nee  ja, namelijk

Zwemdiploma:

 nee  ja, namelijk A B C ZV

Dyslexie:

 nee  ja
verklaring aanwezig:  nee  ja (Bij ja, kopie verklaring toevoegen)
 nee  ja
verklaring aanwezig:  nee  ja (Bij ja, kopie verklaring toevoegen)

Dyscalculie:

GEGEVENS MOEDER/VERZORGER 1
Voorletters en achternaam:
Adres:

huis nr.:

Postcode:
Telefoon:

Woonplaats:
mobiel:

werk:

E-mailadres:
Nationaliteit:
GEGEVENS VADER/VERZORGER 2
Voorletters en achternaam:
Adres:

huis nr.:

Postcode:
Telefoon:

Woonplaats:
mobiel:

werk:

E-mailadres:
Nationaliteit:
Met deze inschrijving verklaar ik als ouder/verzorger akkoord te gaan met onderstaande afspraken
en voorwaarden:
• Van leerlingen van het Herbert Vissers College wordt verwacht dat zij deelnemen aan alle
lessen en activiteiten, die volgens het rooster en/of de jaarplanning worden aangeboden. Dit
geldt ook voor buitenschoolse activiteiten, daarbij behorende overnachtingen en
bijeenkomsten zoals Kerst- en Paasvieringen.
• Alle leerlingen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het leerlingenstatuut en de
leefregels en zich hier aan te houden.
• Met deze aanmelding geef ik toestemming voor het uitwisselen van de gegevens van mijn
zoon/dochter met de school van herkomst.
Aldus naar waarheid ingevuld;

datum:

Plaats:

Handtekening:

Leerlingen kunnen alleen ingeschreven worden als dit formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

