aanmeldingsformulier leerjaar 4 5 6

GEGEVENS LEERLING
BSN van de leerling			

:

Achternaam			

:			

m / v*

Achternaam burgerlijke stand (officiële achternaam):
Voornamen (voluit)			

:

Roepnaam			

:

Straat + huisnummer			

:

Postcode en woonplaats		

:

Geboortedatum			

:

Geboorteplaats

Geboorteland			

:

Geboortegemeente :

Nationaliteit			

:

Tweede nationaliteit :

:

Leerling woont in Nederland sinds :
Aantal jaren onderwijs in Nederland :

GEZINSGEGEVENS
Leerling woont bij ouders/verzorgers/moeder/vader/verzorger*
gegevens vader

gegevens moeder

gegevens eventuele verzorger

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Geboortegemeente
Nationaliteit
In Nederland sinds
Adres (indien anders dan van leerling)
Postcode en Plaats
Wil post ontvangen
Telefoonnummer
Geheim

ja / nee*

Geheim

ja / nee*

Geheim

ja / nee*

Geheim

ja / nee*

Geheim

ja / nee*

Geheim

ja / nee*

Mobiel nummer

E-mailadres
* Doorhalen wat niet van toepassing is

aanmelding voor:

keuze verplicht voor basis, kader,

Leerjaar 4

gemengde leerweg:

leerjaar 4 5 6
Leerjaar 5

pro		

bouwen, wonen en interieur

basisberoepsgerichte leerweg		

horeca, bakkerij en recreatie

kaderberoepsgerichte leerweg		

produceren, installeren en energie

gemengde leerweg		

zorg & welzijn

havo - profiel:
vwo - profiel:

mavo - profiel:

Leerjaar 6

havo - profiel:

vwo - profiel:

vwo - profiel:

Gaat u akkoord met de voorwaarden van de bruikleenovereenkomst van de schoolboeken?
ja/nee*
		
De bruikleenovereenkomst schoolboeken kunt u vinden op onze website: www.pieterzeeman.nl
pieterplein
Wilt u weten hoe onze schoolorganisatie omgaat met beeldmateriaal waarop uw kind duidelijk herkenbaar staat afgebeeld?
Kijk op onze website: www.pieterzeeman.nl
pieterplein
SCHOOLLOOPBAAN VAN DE LEERLING
Basisonderwijs

(Speciaal) Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Naam school
Adres
PC en Plaats
Aantal jaren
Doublure

ja/nee*

in groep

ja/nee*

in groep

ja/nee* in klas

Diploma 										

ja/nee* van

										

behaald in

		

2 0 … …

MEDISCHE INFORMATIE
Huisarts
Naam

:			

Adres

:		

Plaats

:

Telefoonnummer

Zijn er medische indicaties en/of diagnoses waarmee de school rekening dient te houden?

:

Gebruikt uw kind regelmatig medicijnen? ja/nee* 		 Zo ja, welke?

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Naam + handtekening ouder/verzorger*

Datum van aanmelding

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Pieter Zeeman, Hatfieldpark 1-2, Postbus 225, 4300 AE Zierikzee, tel. 0111-41 57 51, info@pieterzeeman.nl

