Openbare scholengemeenschap voor
VWO – HAVO – VMBO
Postbus 9109 – 1800 GC Alkmaar

tel: 072-56 25 000

Email: info@daltonalkmaar.nl

* De aanmelding dient op uiterlijk 5 maart 2021 in ons bezit te zijn
* De aanmelding kan via dit formulier per post verstuurd worden of digitaal als bijlage naar
administratie@daltonalkmaar.nl

AANMELDINGSFORMULIER EERSTE LEERJAAR 2021-2022
Advies basisschool (combi is mogelijk):

Special

Vwo
Tech
Havo
On Stage
TL
Original
KB
BB

PERSOONSGEGEVENS LEERLING
Roepnaam:

Off. voornamen:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Off. achternaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Tel.nr. thuis leerling:

Geheim

Mobiel tel.nr. leerling:

Geb. datum:

Geslacht:

Jongen

Geb. plaats:

Geboorteland:

Meisje

Nationaliteit:
Datum in Nederland:

Datum onderwijs in Nederland (voor buitenl. ll.):

Burgerservicenummer:
Woont bij:

ouders

IBAN (ouders):
vader

Broer/zus op school :

Ja

moeder

anders:

Nee

PERSOONSGEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
Eerste contactpersoon:

vader

moeder

anders

Tweede contactpersoon

vader

moeder

anders

(woonachtig op zelfde adres als leerling, gba-adres)

Voorletters:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Achternaam:

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Woonplaats:

Tel.nr. thuis:

geheim

Tel.nr. thuis:

Tel.nr. werk:

Tel.nr. werk:

Mobiel tel.nr.

Mobiel tel.nr.

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Geboorteland:

Geboorteland:

E-mail 1e contactpersoon:
E-mail 2e contactpersoon:

geheim

GEGEVENS VORIGE SCHOOL
Basisschool

Anders, nl:

Huidige groep/leerjaar:
Naam huidige school:
Locatie:
Adres:
Woonplaats:

Tel.nr.:

Naam leerkracht/mentor:
Gedoubleerd:

nee

ja, groep

Groep overgeslagen:

nee

ja, groep

Graag in de klas bij (max. 2 namen). Wij kunnen niet garanderen dat dit in alle gevallen gaat lukken.
1:
2:

Zijn er bijzonderheden met betrekking tot gezondheid, Cluster 1 of 2 of is er een actuele diagnose bijv. ass, adhd,
depressie? Is er een ondersteuningsbehoefte vastgesteld in een groeidocument of TOP dossier?
Ja ( u krijgt later een formulier toegstuurd waar u informatie kunt aangeven)
Nee

Heeft uw zoon/dochter mee gedaan met een plusklas of verrijkingsprogramma?
Is er sprake van dyscalculie
Is er sprake van dyslexie

ja

nee

ja, indien u in bezit bent van een verklaring ontvangen wij graag een kopie
nee

ja, indien u in bezit bent van een verklaring ontvangen wij graag een kopie
nee

Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de gezinssituatie of thuissituatie?

Heeft u nog vragen over dit formulier of wilt u in contact komen met een van de medewerkers van de school?
Nee

Ja, wilt u dan drie momenten (11 – 19 februari of 1 – 3 maart) aangeven waarop wij met u kunnen bellen?

datum

tijdstip tussen
tijdstip tussen
tijdstip tussen

datum
datum

en

uur

en
en

uur
uur

de vraag gaat over:

niveau
ondersteuning / zorg

anders ……………………..
Ik verleen toestemming voor het opvragen van informatie aan de basisschool om een dossier samen te stellen.
Ja

Nee

Handtekening
vader

_________________________________________________________________________________________

moeder

verzorger

leerling (aankruisen wat van toepassing is)

Later inleveren (hier krijgt u

□

nog informatie over)

□
□
□
□
□

Door school in te vullen:

Paspoort of ID-kaart (origineel)

Schriftelijk advies van de basisschool
Formulier schoolfonds
Evt. zorgbijlage

Indien van toepassing dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring
Indien van toepassing Cluster 1 of 2 beschikking
Klas:

Leerlingnummer:

