Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

Aanmeldingsformulier schooljaar 2017-2018

(s.v.p. digitaal of in blokletters invullen)

Persoonlijke gegevens leerling
Achternaam:
Voornamen (voluit): _

Voorletters:

 jongen  meisje

Roepnaam:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit(en):

Straat:

Huisnummer:

Postcode / Plaats:

E-mailadres leerling:

Mobielnummer leerling:

Telefoonnummer thuis:

Burgerservicenummer:

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Ouder / verzorger 1
 man  vrouw

Naam en voorletters:
Straat:

Huisnummer:

Postcode / Plaats:
Telefoonnummer:

Mobielnummer:

E-mailadres:*
Bank-/gironummer (IBAN):

*

Nodig i.v.m. digitale correspondentie

Naam rekeninghouder:

Ouder / verzorger 2
 man  vrouw

Naam en voorletters:
Straat:

Huisnummer:

Postcode / Plaats:
Telefoonnummer:

Mobielnummer:

E-mailadres:*

*

Nodig i.v.m. digitale correspondentie

Leerling woont bij:  beide ouders  vader  moeder  voogd  anders namelijk:
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Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

Gegevens basisschool
Naam school:
Straat:
Postcode / Plaats:

Huisnummer:
Telefoonnummer:

Advies basisschool:
Contactpersoon:

Gegevens huisarts en te waarschuwen persoon
Naam huisarts:
Telefoonnummer:

Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn:
Naam:
Telefoonnummer:

Mobielnummer:

Bijzonderheden m.b.t. gezondheid: (bijv. allergie)

Overige gegevens
Zijn er al kinderen uit uw gezin leerling van het Gymnasium Bernrode?  nee/  ja
Zo ja, wie betreft het?

Opmerkingen over de gezinssituatie die belangrijk zijn voor de school:
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Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

Begeleidingsformulier

Naam leerling: _______________________________________________________________ Geboortedatum:

Informatie.
Onderzoek en begeleiding
a.

Wordt of is uw zoon/dochter ooit extra onderzocht en/of begeleid?
Bijvoorbeeld in een van de hieronder staande gebieden?
 ja

Zo ja, geef aan wat van toepassing is (zie vraag 1b).
U kunt hierbij meerdere mogelijkheden aangeven.

 nee

Zo nee, dan kunt u vraag 1b overslaan.

b.

Onderzoek

Begeleiding

Diagnose

Zien (slechtziend)







Horen (slechthorend)







Motoriek (lichamelijke handicap)







Spreken (stotteren, taalproblemen)







Dyslexie







Dyscalculie







Handschrift (fijne motoriek)







Stoornis in het autistisch spectrum







Concentratie (ADHD,ADD)







Faalangst







Opstandig gedrag







Sociale vaardigheden







Anders:

Wij ontvangen graag bij dit aanmeldingsformulier de onderzoeksrapporten en eventuele diagnoses.

c.

Heeft u zelf voor uw zoon/dochter extra hulp geregeld buiten school?
 nee
 ja

Zo ja, wordt dit het komende schooljaar voortgezet?

 ja/  nee

Zo ja, wat voor hulp:
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Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

Verklaring



Ik verklaar dat ik alle relevante informatie volledig en waarheidsgetrouw heb verstrekt.



Ik verleen de schoolleiding en de door de schoolleiding gemachtigde medewerkers toestemming de betreffende dossiers in te zien
en informatie uit te wisselen.

Ondertekening.
Naam ouder / verzorger 1

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Indien van toepassing, voegt u dan bij dit getekende exemplaar kopieën van onderzoeksrapporten en eventuele diagnoses toe.

Bijgesloten bij dit aanmeldingsformulier:

1. Formulier “Toestemming publicatie foto’s en video’s”.
2. Formulier ”Toestemming klassenlijst vermelding / Transparantie over privacy”.

Gymnasium Bernrode gaat met deze persoonsgegevens vertrouwelijk om, dit geheel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en het
“Privacyreglement verwerking gegevens leerlingen OSZG” zoals te vinden is op www.oszg.nl.
Wanneer uw zoon/dochter niet wordt aangenomen, zal dit formulier en alle door u bijgevoegde formulieren worden vernietigd en de overgenomen informatie zal worden
verwijderd.
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