CHRISTELIJK GYMNASIUM SORGHVLIET
Vul het formulier volledig in en vergeet niet uw handtekening te zetten. Lever het samen met
het formulier “Aanmelding voortgezet onderwijs” en de schoolkeuzelijst in. U wordt dringend
verzocht het formulier alleen aan een medewerker van de administratie, of aan mw. HagoortBink te overhandigen. U krijgt van ons een bewijs van ontvangst. De administratie is geopend
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur, en op vrijdag van 09.00
tot 15.00 uur.

INTERNE VERWERKING (NIET INVULLEN S.V.P.)
Datum ontvangst…………………………………………………………………………………………………………………………..
Formulier is aangenomen door:………………………………………………………………ontvangstbewijs uitgereikt

ja/nee*)

Inschrijfnummer:………………………

GEGEVENS LEERLING
Achternaam:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…M/V*)
Roepnaam:………………………………………………………………………..
Voornamen:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum:……………………………………………Geboorteplaats:………………………………………………………………..
Geboorteland:………………………………………………Nationaliteit:……………………………………………………………………
Straat:……………………………………………………………………………………….Huisnummer……….. ….Toevoeging:…….…
Postcode………………………………………….Woonplaats:………………………………………………………………………………
Telefoon thuis:…………………………………………………………..In Nederland sinds………..…………………………………....
Burger Service Nummer:………………………................................................................................................................................

Broertje/zusje van leerling Sorghvliet: ja/nee *)
Zo ja, naam en klas invullen s.v.p.:…………………………………………………………………………………………………………..

OUDER 1

M/V

OUDER 2

M/V

Achternaam en voorletters:

Achternaam en voorletters:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Adres en woonplaats (indien anders dan de leerling)

Adres en woonplaats (indien anders dan de leerling)

……………………………………………………………..

………………………………………………………………….

……………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Geboorteland:…………………………………………….

Geboorteland:………………………………………………...

In Nederland sinds:……………………………………..

In Nederlands sinds:…………………………………………

Beroep………:.…………………………………………..

Beroep:.………………..……………………………………..

Mobiel:……………………………………………………

Mobiel:…………………………………………………………

De communicatie met de school verloopt voor een groot deel via e-mail. Alle berichten worden
altijd aan beide ouders gestuurd. Vult u alstublieft uw e-mailadres goed leesbaar in.
E-mailadres:

E-mailadres:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………
z.o.z.

IBAN-NUMMER…………………………………………………………………………………………………..
Op naam van: …………………………………………………………………………………………………..

GEZINSSITUATIE
o

De leerling woont bij zijn/haar ouders*)

o

Anders, nl…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

BIJZONDERHEDEN MET BETREKKING TOT DE GEZONDHEID?
Zijn er bijzonderheden waarmee de school rekening moet houden? Ja/nee*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAAM EN TELEFOONNUMMER HUISARTS:……………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GEGEVENS BASISSCHOOL
Naam basisschool:…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon:……………………………………………………………E-mail:………………………………………………………………
Naam leerkracht groep 8:…………………………………………………………………………………………………………………
School normaal doorlopen / groep…..… gedoubleerd / op school gekomen in groep…………………….*)

BIJ WIE ZOU UW KIND GRAAG IN DE KLAS WILLEN ZITTEN? (MAXIMAAL 3 NAMEN EN MET
VERMELDING VAN DE BASISSCHOOL)
1.………………………………………………………………………………………………………………….…
2…………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………..…………………………………………………………………...

Geachte ouder, hebt u het formulier volledig ingevuld en ondertekend? Geef het dan aan een
medewerker van de administratie of aan mw. Hagoort-Bink, samen met het formulier
“Aanmelding voortgezet onderwijs” en uw schoolkeuzelijst. U krijgt van ons een
ontvangstbewijs.
Aanmelding gedaan door vader/moeder*)

Datum:……………………………………………………………..Handtekening:…………………………………………………………..

*) doorstrepen wat niet van toepassing is s.v.p.

