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Aanmeldingsformulier
Door de administratie in te vullen
Datum ontvangst:
Leerlingnummer:

Gegevens leerling
Achternaam*:						
(voorvoegsel(s)
Voornamen (voluit)*:
Roepnaam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum*: 						

geslacht*: O man O vrouw

Nationaliteit:
Burgerservicenummer (BSN)*:
Straat + huisnummer*:
Postcode + woonplaats*:
Telefoon / mobiel nummer*:
Naam Huisarts:				

Telefoon Huisarts:

Gegevens ouders of verzorger
Achternaam moeder:						
(voorvoegsel(s)
Voornamen (voluit):
Straat + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Telefoon / mobiel nummer:										
E-mail:
* Deze gegevens verplicht invullen

O geheim

Achternaam vader:						
(voorvoegsel(s)
Voornamen (voluit):
Straat + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Telefoon / mobiel nummer:										

O geheim

E-mail:

Achternaam verzorger:						
(voorvoegsel(s)
Voornamen (voluit):
Straat + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Telefoon / mobiel nummer:										

O geheim

E-mail:

Wettelijk vertegenwoordiger:
O vader en moeder

O alleen vader

O alleen moeder

O anders, namelijk

O vader		

O moeder		

Leerling woont bij:
O vader en moeder (wel/niet co-ouderschap)

O verzorger

Gegevens laatst gevolgd basisonderwijs voor instromende leerlingen uit groep 8
Naam school:
Straat + huisnummer:
Postcode + plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:
O basisonderwijs
Groep/klas:
Advies Basisschool:

O speciaal basisonderwijs

Gegevens laatst gevolgd voortgezet onderwijs voor zij-instromers
Naam school:
Straat + huisnummer:
Postcode + plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:
Gevolgde leerweg:
Groep/klas:
Advies school van herkomst:

Aanmelding voor:
1. Locatie:

O vmbo Barendrecht

O vmbo Middelharnis

O vmbo Goes

2. Leerweg:

O Basisberoepsgerichte leerweg

O Kaderberoepsgerichte leerweg

O Gemengde leerweg

3. Leerjaar:

O leerjaar 1

O leerjaar 2

O leerjaar 3

Profielen
O Groen (in Barendrecht, Goes en Middelharnis)
O Ander profiel (alleen in Middelharnis: techniek of economie)

Programma’s:
O Regulier		
O Paardenklas			
O Wereldkeukenklas (alleen in Barendrecht)
O Technologieroute/Ondernemersklas (alleen in Middelharnis)

Gegevens ten behoeve van eventuele extra ondersteuning door de school
Heeft uw kind een dyslexieverklaring?							

O ja

O nee

Heeft uw kind een dyscalculieverklaring?						

O ja

O nee

Is uw kind psychologisch getest?							

O ja

O nee

Zo ja, geeft u toestemming de testgegevens in te zien bij de toeleverende school?		

O ja

O nee

Komt uw kind in aanmerking voor LWOO?						

O ja

O nee

Wij kunnen uw kind faciliteren bij dyslexie of dyscalculie als wij een kopie van de officiële verklaring
hebben ontvangen.

Verklaring en ondertekening
Ondergetekende verklaart:
• kennis te hebben genomen van de schoolregels. Deze zijn opgenomen in onze schoolgids en
kunt u vinden op onze website.
• dat de school foto’s en filmpjes, gemaakt van uw kind tijdens activiteiten op school, mag gebruiken als
promotiemateriaal op sociale media. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan vernemen wij dat graag van u.
• dat docenten in opleiding filmopnames mogen maken van lessituaties. Uw kind kan ter plekke aangeven
dat hij/zij niet herkenbaar in beeld wil komen.
• toestemming te geven tot inzage en gebruik onderwijskundig rapport.

Handtekening ouder of verzorger:		

Plaats:				

Datum:

Wij nemen alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in behandeling. U kunt dit
sturen naar de Edudelta-locatie waar uw kind les gaat volgen.

Edudelta College Barendrecht
Postbus 115
2990 AC Barendrecht

Edudelta College Goes
Postbus 95
4460 AB Goes

Edudelta College Middelharnis
Postbus 43
3240 AA Middelharnis

www.edudelta.nl

Verstrekte gegevens worden zeer zorgvuldig behandeld en beschermd door het privacy-reglement.
Gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een zorgvuldige, persoonsgerichte begeleiding
van leerlingen en het borgen van kwaliteit van het geboden onderwijs. Het privacy-reglement is afgestemd
op de Wet Persoonsregistratie en ligt op iedere locatie van Edudelta Onderwijsgroep ter inzage. Indien u
een toelichting wenst naar aanleiding van dit aanmeldingsformulier, dan kunt u altijd contact opnemen met de
teamleider of de regiodirecteur.

