
Teylingen College Leeuwenhorst
Aanmelding brugklas 2022-2023

Gegevens van de leerling
Achternaam: Tussenvoegsels (voluit):

Voornamen voluit: Roepnaam: M / V

Geboortedatum: Geboorteplaats:

(zoals vermeld op paspoort of ID)

Burgerservicenummer (BSN): Geboorteland:

Mobiel nummer leerling: Telefoonnummer thuis:

Straat: Huisnummer:

Postcode: Plaats:

Indien niet in Nederland geboren, sinds wanneer woont de leerling in Nederland:

Vanaf wanneer volgt de leerling onderwijs in NL:

Nationaliteit: Gesproken taal thuis:

Zitten er momenteel of hebben er in het verleden

broers/zussen binnen de Stichting op school gezeten?

Zo ja, naam broer/zus?

ja/nee

Naam:

Gegevens van ouder 1 / wettelijke verzorger 1
Voorletters en achternaam:                                                                                                                    Geslacht:     M / V

Adres:

(indien afwijkend van leerling)

Postcode + woonplaats E-mailadres:

Mobiel nummer: Telefoonnummer werk:

Telefoonnummer thuis:

Gegevens van ouder 2 / wettelijke verzorger 2
Voorletters en achternaam:                                                                                                                     Geslacht:     M / V

Adres:

(indien afwijkend van leerling)

Postcode + woonplaats E-mailadres:

Mobiel nummer: Telefoonnummer werk:

Telefoonnummer thuis:

Gegevens huidige school
Naam school: Groep / leerjaar:

Adres:



Telefoonnummer: Contactpersoon:

De leerling wordt aangemeld voor
Niveau

❑ mavo / havo

❑ havo / vwo

❑ atheneum

❑ gymnasium

Talentklas

❑ Geen talentklas

❑ Theaterklas *

❑ Muziekklas *

❑ Scienceklas *

❑ Sportklas *

❑ Art-klas *

(* voor de talentklas geldt een extra

vrijwillige bijdrage)

OT Code:

(code is te vinden op het adviesblad voor

Onderwijs Transparant, vanuit de basisschool; let

op: de code is hoofdlettergevoelig)

Indien mogelijk wil mijn zoon/dochter graag in de klas bij (één naam opgeven):

In geval van nood
(Indien ouders telefonisch niet bereikbaar zijn, graag contact opnemen met:

Naam: Telefoonnummer:

Relatie tot leerling:

Huisarts (naam): Telefoonnummer:

Bijzondere gegevens leerling
Zijn er medische en/of sociale bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de school?

JA / NEE Namelijk:

Indien ja, dan ontvangen wij graag een kopie van relevante verklaringen.

Is er een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld voor uw zoon/dochter? JA / NEE

Ondertekening
Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de schoolregels van het Teylingen College Leeuwenhorst

Datum: Handtekening ouder 1 / wettelijke verzorger 1:

Datum: Handtekening ouder 2 / wettelijke verzorger 2:


