
AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR  2019 - 2020

Betreft een verzoek om toelating tot het Reeshof College:

  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3   Leerjaar 4     plaats een kruisje bij het leerjaar

  BB KB TL plaats een kruisje bij het niveau

  BB met LWOO KB met LWOO

WENS plaatsing talentklas: BB+/KB KB+/(g)TL plaats een kruisje bij de talentklas

Gegevens van de leerling:

Achternaam: Roepnaam:

Voornamen (voluit):

M of V: Telefoonnr thuis:

Straat: Nr: Postcode:

Woonplaats:

Mobiel nummer leerling: 06- E-mailadres leerling:

Geboortedatum: - - Geboorteplaats:

Burgerservicenummer: Nationaliteit:

Huisarts/ praktijk: Telefoonnr. huisarts:

Straat huisarts: nr: Woonplaats huisarts: 

Laatste school: Groep of klas:

Groepsleerkracht:

Eventuele (medische) bijzonderheden:
(in geval van calamiteiten!)

Gegevens ouder(s)/verzorger(s): Algemene info loopt via E-mail naar ouder/verzorger 1 én 2.

Post algemeen loopt via ouder/verzorger 1.

Post inzake financiën loopt via ouder/verzorger waarvan rekeningnummer in het systeem is opgenomen.

De mentor en vakdocenten van de leerling communiceren in principe via gegevens ouder/verzorger 1.

OUDER/VERZORGER 1: OUDER/VERZORGER 2:

Relatie tot kind*: vader/ moeder anders, nl: Relatie tot kind*: vader/ moeder anders, nl:

Achternaam: Voorl: Achternaam: Voorl: 

Straat: nr.: Straat: nr:

Postcode: Woonplaats: Postcode: Woonplaats:

E-mailadres: E-mailadres:

Telefoonnr.: Telefoonnr.:

Telefoonnr. werk: Telefoonnr. werk:

Mobiel nr.: Mobiel nr.:

Burgerlijke staat van de ouders*: gehuwd / samenwonend / gescheiden * = doorhalen of verwijderen wat niet van toepassing is

z.o.z. - z.o.z - z.o.z - z.oz. - z.o.z. - z.o.z - z.o.z - z.oz. - z.o.z. - z.o.z - z.o.z - z.oz. - z.o.z. - z.o.z - z.o.z - z.oz. - z.o.z. - z.o.z - z.o.z - z.oz. - z.o.z.



Informatie over de kosten:

Toelating van een leerling tot het Reeshof College brengt voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling in het eerste leerjaar
de volgende kosten met zich mee:
1. Vrijwillige ouderbijdrage: 45,00€      
2. Tekendoos 20,00€      kan via school, maar dat is geen verplichting
3. Zomerkamp 125,00€    
Voor bovenstaande schoolkosten ontvangt u, na het invullen en ondertekenen van het formulier 'Akkoordverklaring schoolkosten', een factuur. 

Bijkomende kosten:
a.  Aanschaf van gymkleding via www.gymkleding.com (nadere info volgt)
b.  Aanschaf van schriften, passer, woordenboeken, rekenmachine, atlas, en dergelijke.

Deze zogenoemde aanvullende leermiddelen vallen niet onder de gratis schoolboeken.

Niet roken:
Het Reeshof College is een rookvrije school. Door ondertekening van dit protocol onderschrijven leerlingen en ouders dit.
De leerling verklaart actief te zullen meewerken aan de uitvoering van het rookverbod dat voor alle leerlingen van het Reeshof College geldt.

Ruimte voor opmerkingen:

U wordt verzocht om gelijktijdig het ondertekende veiligheidsprotocol, het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier in te leveren.
Zonder ondertekend veiligheidsprotocol wordt een leerling niet toegelaten.

Datum ondertekening:
  
  
  

Handtekening ouder/verzorger 1* Handtekening ouder/verzorger 2* Handtekening leerling

Toestemmingsverklaring
* Ouder(s)/verzorger(s) geven door de ondertekening van dit formulier toestemming voor: 

    1. Het opvragen van begeleidingsgegevens bij de school van herkomst en voor het afnemen van testonderzoeken in het kader van begeleiding;

    2. Het inzien van het dossier van de school betreffende zijn / haar kind door externe instanties in het kader van begeleiding;

    3. Digitale overdracht van het onderwijskundig rapport via het digitale overdrachtsdossier van basisschool naar voortgezet onderwijs

  en van voorgezet onderwijs naar vervolgonderwijs;

    4. Waar nodig bespreking van de leerling in het zorgteam en/of het zorgadviesteam;

    5. Melding in Zorg voor Jeugd indien noodzakelijk;

Ruimte voor opmerkingen wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) géén toestemming geeft voor een van bovenstaande items:

De volgende gegevens worden ingevuld door de school! Gesprek gevoerd door: 

Meegeleverde bewijsstukken: (aankruisen welke stukken zijn ingeleverd) Advies BS: LWOO:   JA   /   NEE
  Schooladviesformulier BS    Leerling heeft zich gelegitimeerd tijdens intake
  (incl. unieke code DOD)   Ouder(s)/verzorger(s) heeft zich gelegitimeerd tijdens intake 
  Ondertekend veiligheidsprotocol
  Onderwijskundig Rapport

Indien aanwezig extern rapport:   dyslexie/dyscalculie    orthpedagogisch   Anders:

Eventuele bijzonderheden school (bijv.: LWOO, faalangst, extra ondersteuning BS, dyslexie, dyscalculie, etc);

Eventuele bijzonderheden privé (bijv.: thuissituatie, sterfgevallen, scheiding, etc);

Aanmelding elders? ja Naam andere school:
nee

Reeshof College: 1e  /  2e keuze   (doorhalen wat niet van toepassing is)

(VERPLICHT INVULLEN OP DE DAG VAN AANMELDEN (Dus: 12 of 14 maart 2019)


