IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL

mavo / havo / vwo / tto / Waldorf
Aanmeldformulier 2022-2023 klas 2 of hoger

achternaam

:

voornamen (voluit)

:

roepnaam

:

huisadres

:

woonplaats

leerling-nummer

:

vorige school

:

advies school

:

plaatsing in klas

:

inschrijfdatum

:

Pasfoto
(indien
mogelijk
aanleveren,
maar is niet
verplicht)

documentnummer
geslacht
huisnr:

:
: m/v*

postcode

:

:

telefoon (thuis)

:

e-mail leerling

:

mobiel nr. leerling

geboortedatum

:

nationaliteit

:

geboorteplaats

:

geboorteland

:

naam huisarts

:

telefoon huisarts

:

Voorletters en naam 1e verzorger: (M/V)*

geboorteland

:

huisadres (indien anders dan hierboven):

postcode

:
:

: 06-

De leerling woont bij: vader / moeder / voogd / verzorger *

woonplaats

:

telefoon (werk)

e-mailadres

:

telefoon (mobiel)

: 06-

Voorletters en naam 2e verzorger: (M/V)*

geboorteland

:

huisadres (indien anders dan hierboven):

postcode

:
:

woonplaats

:

telefoon (werk)

e-mailadres

:

telefoon (mobiel)

Naam vorige school

:

plaats

:

adres

:

postcode

:

naam mentor

:

Klas

:2/3/4/5

vorige school *

: mavo - havo - vwo (atheneum / gymnasium / tto ) - Waldorf (Vrije School)

Aanmelding voor *

: mavo - havo - vwo (atheneum / gymnasium / tto ) - Waldorf (mavo / havo / vwo)

: 06-

Indien van toepassing
Datum van aankomst in Nederland

:

Aantal jaren onderwijs in Nederland

:

Aantal jaren onderwijs in buitenland

:

Indien geen Nederlandse nationaliteit, afschriften reisdocumenten ouders en/of leerling overleggen en indien van
toepassing, een afschrift van een document waaruit blijkt op welke datum de leerling in Nederland is gekomen.
*Doorhalen wat niet van toepassing is

z.o.z.

Problemen / bijzonderheden (lichamelijke problemen, doofheid, dyslexie, medicijngebruik etc.):

Ouders/verzorgers geven toestemming tot (graag bolletje inkleuren):
o

Het plaatsen van foto’s en ander beeldmateriaal van schoolse activiteiten op de website van de school en/of het
gebruiken van beide voor bijvoorbeeld drukwerk (promotionele doeleinden) van de school.

Bij inschrijving in onze school geeft u toestemming tot:
-

het overdragen van de leerling-dossiers van de afleverende school;
het overdragen van het leerlingen- en zorgdossier en tot bespreking in het extern zorgoverleg indien de school
daartoe aanleiding ziet;
het deelnemen van leerlingen aan alle door de school voorgeschreven activiteiten.

De inschrijving is definitief:
- na ontvangst van alle benodigde documenten van de vorige school;
- nadat u een schriftelijke bevestiging van inschrijving hebt ontvangen van de school

Delft,
Handtekening:

Ouder(s)/verzorger(s):

Behandeld door:
Datum:

Correspondentie adres: Postbus 470, 2600 AL Delft
Bankrekeningnummer: Bank Ned. Gemeente (BNG) NL18BNGH 0285148117 t.n.v. Grotius College
E-mail: info@grotiuscollege.nl
Het Grotius College is gevestigd op de volgende locaties:
□ Juniusstraat 8, tel: 015-800 000 2
(voor vwo/tto-vwo/havo/mavo en voor Waldorf-afdeling: mavo/havo/vwo en Kopklas)
□ Van Bleyswijckstraat 72 (sc Delfland), tel: 015-2000014, (voor vmbo beroepsgericht)
□ Vulcanusweg 258 in Delft (voor praktijkonderwijs)
□ Clara van Sparwoudestraat 6 in Delft(voor Internationale Schakelklas)
*Doorhalen wat niet van toepassing is

