Deze ruimte niet beschrijven

Aanmeldingsformulier 2021-2022

Leerlingnummer:

Intermezzo

Ingevoerd door:

Kronenburgersingel 269, 6511 AS Nijmegen
tel. 024 322 0606

www.stedelijkgymnijmegen.nl

Informatie over de leerling
Familienaam
Voornamen (Voluit)
Roepnaam/Geslacht
Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer leerling (06-nummer)

Telefoonnummer leerling (privé)

Geboortedatum

-

-

(DD-MM-JJJJ)

Geboorteplaats

Nationaliteit

Nederlands

Niet-Nederlands

Burgerservicenummer (BSN nummer)
Indien in het buitenland geboren: woonachtig in Nederland sinds (datum)

Indien in het buitenland geboren: onderwijs in Nederland sinds (datum)

Zijn de ouders gescheiden?

Nee

Ja* 1

Zo ja, wie is de schoolgeldplichtige

Vader

Moeder

Anders, nl.

Vader

Moeder

Anders, nl.

E-mailadres facturering

Zo ja, leerling woont bij

eventuele bijzonderheden* 2

1

Indien gescheiden en beiden het ouderlijk gezag hebben, verzoeken wij u de gegevens in te vullen en beiden het formulier te tekenen. De school heeft in beginsel de verplichting beide ouders te informeren,
of informatie in een voorkomend geval daadwerkelijk wordt verstrekt is afhankelijk van hetgeen daarover in het protocol is bepaald.
Waaronder noodzakelijke (medische) informatie over de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van uw/ zoon/dochter die belangrijk is voor het functioneren op school. Bijvoorbeeld
dyslexie/dyscalculie etc.
2

Indien meer dan het gebruikelijke ondersteuningsaanbod nodig is (zie schoolondersteuningsprofiel op de website) dient u dit hier aan te geven. Dit is nodig om de goede ondersteuningsbehoefte te
bepalen.

Z.O.Z.

Informatie over de voorgaande school
Naam (basis)school
Plaats

Telefoon / emailadres

Advies (basis)school
*Indien dit afwijkt van het adres van de leerling

Informatie over de ouder(s)/verzorger(s)
Familienaam + voorletter(s)

Man

OUDER 1

Vrouw

Adres *

Postcode*

Woonplaats *

E-mailadres
In geval van nood te bereiken op telefoonnummer

Informatie over de ouder(s)/verzorger(s)
Familienaam + voorletter(s)

Man

OUDER 2

Vrouw

Adres *
Postcode*

Woonplaats *

E-mailadres
In geval van nood te bereiken op telefoonnummer

Informatie over de ouder(s)/verzorger(s)
Is er een ander dan vader/moeder verzorger van de leerling?
Familienaam + voorletter(s)

Man

Nee

VERZORGER / VOOGD
Ja

Vrouw

Adres*

Postcode*

Woonplaats *

E-mailadres
In geval van nood te bereiken op telefoonnummer

Z.O.Z.

Bij wie in de klas? (indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden)
1e voorkeur
Roepnaam
Achternaam
Basisschool

2e voorkeur
Roepnaam
Achternaam
Basisschool

Broer(s) / zus(sen) op onze school? Zo ja, in welke klas?

Met ondertekening bevestigen ondergetekenden:
-

Het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;

-

Akkoord te gaan met de inschrijving van zijn/haar dochter/zoon op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen;

Datum
Handtekening:
Ouder 1

Datum
Handtekening:
Ouder 2

Datum
Verzorger/voogd

Handtekening:

