WILLEM DE ZWIJGER COLLEGE
• School voor havo, atheneum en gymnasium

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38, 1405 HM BUSSUM
Tel. 035-6927600 info@wdz.nl
www.wdz.nl

Aanmeldingsformulier schooljaar 2018-2019
Aanmelding betreft : ☐ Brugklas HAVO-VWO
of voor:

☐ Brugklas ATHENEUM ☐ Brugklas GYMNASIUM

: Leerjaar HAVO*/ATHENEUM*/GYMNASIUM* ……..(*doorhalen wat niet van toepassing is)

Algemene gegevens van de nieuwe leerling
Achternaam leerling

:……………………………………………………………..………………………………………………………………………….………….

Voornamen

:…………………………………………………………………………..

Adres:

:………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..…….

Postcode

:……................................... Woonplaats:……..……………………………………………………………….………………..

Telefoonnummer

:……………………………………………….

E-mailadres leerling:

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum

:…………………………………………….

Geboorteplaats: ………………………………..…...……………………….…..

Nationaliteit

:…………………………………..…………

Kerkelijke gezindte:

Roepnaam:…………………………………………..

m/v

Mobiel leerling: 06-…………………………..…………………………..…….

……………………………………………….…….

Indien de leerling niet in Nederland is geboren, datum in Nederland: …………………………………………………………………………………
BSN/SOFI-nummer leerling:
Broer of zus al op deze school

…………….………….……………………………………………………..
□ ja

Naam broer/zus:…………………………………………………………….

klas:…………………..

Gegevens ouders
Achternaam moeder :……………………………………………………..

Achternaam vader :………………………………..…………………….

Voorletters moeder

:……………………………………………………..

Voorletters vader :…………………………………..………………….

Mobiel moeder

: 06-……………………………………………….

Mobiel vader

E-mailadres moeder

:……………………………………………………

E-mailadres vader :………………………………………………………

Beroep moeder

:……………………………………………..…….

Beroep vader

:………………………………………………………

IBAN nummer

:………………………………………………………

Nota’s worden betaald door: vader/moeder

: 06-………………………………..………………

Bijzondere situaties
Ouders gescheiden

: □ nee

□ ja sinds………..………………Leerling woont bij: □ beide ouders □ vader

□ moeder

Adres andere ouder (□ vader □ moeder):………………………………………………………………………………..tel.: …………….…………………….
Postcode : ………………………Woonplaats: …………………………………………….……

Gezag: □ eenhoofdig

□ gezamenlijk

Vader/moeder overleden : □ vader sinds ………………………………………………..

□ moeder sinds ……………………………………..

Indien de leerling een voogd of verzorger heeft
Naam en adres voogd/verzorger: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer voogd/verzorger :……………………………………….
Z.O.Z.

Mobiel: 06-……………………………………………………………

Laatst bezochte school
Naam school

:……………………………………………………………………………………………………………………….…………

Adres

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Naam directeur basisschool
Naam docent groep 8

klas/groep:………

:……………………………………………………………….. Telefoonnummer: ……………………………………

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres docent groep 8 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gedoubleerd

: nee / ja, in groep/klas:………………………………………………………………………………………………….…………

Vakkenpakket (voor nieuwe leerlingen in 4e,5e en 6e leerjaar): …………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Bijzonderheden leerling
Opmerkingen en/of bijzonderheden (bijv. medische kenmerken dyslexie, ass, ad(h)d, etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Heeft uw kind een dyslexie- of
andere verklaring? Voor
toekenning van eventuele
faciliteiten dient het origineel
of een gewaarmerkte kopie
bij dit formulier ingeleverd te
worden.

Plaatsing
Bij toelating, indien mogelijk, graag in de klas plaatsen bij (één naam noemen): ……………………………………………………………..
Graag bij inlevering van dit formulier ook het originele advies van de basisschool bijvoegen.

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld:
(naam) …………………………………………..………………., (plaats)

…………………………………………….., (datum)

Handtekening(en):

……………………………….

Handtekening(en):

Vader

Moeder

Voogd

Verzorger

Door het tekenen van dit formulier geeft u toestemming voor uitwisseling van informatie tussen de basisschool en de school voor
voortgezet onderwijs. Tevens verklaart u zich akkoord met het gebruik van foto- en filmmateriaal waarop uw kind staat
afgebeeld door het Willem de Zwijger College.

