Dit formulier retourneren
via de basisschool

Centraal adres aanmeldingen: Postbus 706, 3800 AS Amersfoort
Utrechtseweg 228
3818 ET Amersfoort
085 – 4838 006

Lunterseweg 94
3772 TS Barneveld
085 – 4838 007

Verlengde Parkweg 49
6717 GL Ede
085 - 4838 008

Zuiderinslag 1
3871 MR Hoevelaken
085 - 4838 009

Kasteelstraat 2
4041 JB Kesteren
085 - 4838 010

Leerling

Ouder(s)

Achternaam:

Naam en voorletter(s) vader:

Roepnaam:

Meisjesnaam en voorletter(s) moeder:

Voornamen:

Geboortedatum vader:

Adres:

Geboortedatum moeder:

Postcode:
Woonplaats:
Gemeente:

Is vader nog in leven?

ja

nee

Is moeder nog in leven?

ja

nee

Bent u als ouders gescheiden?

ja

nee

Telefoonnummer:

Zo ja, kind woont bij:

Mobiel nummer:

vader

moeder

derden

Adres van vader/moeder (bij scheiding) of derden:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geslacht :

jongen

meisje

IBAN:

Burger Service Nummer kind:

E-mailadres ouder(s):

E-mailadres leerling:

Kerkelijke gemeente:
te:
(Wijk)ouderling of predikant:

De aanmelding is voor locatie:
Amersfoort

Barneveld

Ede

Hoevelaken

Kesteren

De aanmelding is voor leerjaar:
1

2

3*

4

_______

*Als de leerling wordt aangemeld voor leerjaar 3 vmbo, wilt u dan ook vermelden voor welke leerweg en sector/afdeling de leerling kiest:
Leerweg
LWOO/Basisberoepsgericht
Basisberoepsgericht
Kaderberoepsgericht
Gemengd/Theoretisch

Sector/afdeling
O Bouwen, wonen en interieur
O Economie en ondernemen
O Groen

O Mobiliteit en transport
O Produceren, installeren en energie
O Zorg & Welzijn

aanmeldingsformulier 2019-2020 aanmeldingsformulier 2019-2020 aanmeldingsformulier 2019-2020 aanmeldingsformulier 2019-2020

Reformatorische scholengemeenschap voor Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs,
Hoger algemeen voortgezet onderwijs en Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs,
Praktijkonderwijs

Is dit kind het eerste kind uit uw gezin dat op het Van Lodenstein College wordt aangemeld?
ja

nee, de voornaam van het eerste aangemelde kind is

in (jaar)

School van herkomst:
Schoolsoort (basis/voortgezet onderwijs)

Groep/klas:

Naam van de school:

Directeur:

Adres:

Tel.:

Postcode:

Woonplaats:

Medische informatie:
Heeft uw kind lichamelijke en/of psychische beperking(en)? Zo ja, welke lichamelijke en/of psychische beperking(en) heeft uw kind?
nee
ja:

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, welk(e) medicijn(en) gebruikt uw kind?
nee

ja:

Is uw kind allergisch voor bepaalde stof(fen) en/of medicijn(en)? Zo ja, voor welk(e) stof(fen) en/of medicijn(en) is uw kind allergisch?
nee

ja:

Bij ondertekening van dit formulier geeft u als ouder(s)/verzorger(s) de school toestemming om (als u niet bereikbaar bent en uw kind ziek
wordt op school) een eenvoudige pijnstiller te geven of een arts te raadplegen.

Handtekening vader*:
(eventueel voogd)

Handtekening moeder*:
(eventueel voogd)

Handtekening leerling**

Woonplaats:

Datum:

* S.v.p. ondertekenen door beide ouders (eventueel voogd).
** Bij meerderjarigheid van de leerling is ook diens handtekening vereist.

Als u voor het eerst een kind op het Van Lodenstein College aanmeldt, vragen wij u een formulier identiteitsprofiel in te vullen. Hiervoor ontvangt
u van ons per e-mail een uitnodiging. Is het langer dan zes jaar geleden dat u een kind heeft aangemeld, dan willen we graag op de hoogte zijn
van eventuele veranderingen. Ook in dat geval ontvangt u van ons een uitnodiging om het formulier identiteitsprofiel in te vullen.
Het Van Lodenstein College gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om noodzakelijke - aan school
gerelateerde processen - mogelijk te maken. U kunt de aan ons verstrekte informatie te allen tijde inzien en wijzigen.
Niet door de ouders in te vullen!
ID

ontv.bev.

Identiteitsprofiel

Leerlingnummer:

