MAVO/VMBO/PRAKTIJKONDERWIJS

SCHOOLJAAR 2018-2019

(Door school in te vullen)
Datum ontvangst:

Pers.nr.:

Terugsturen naar:

Voor nadere informatie zie onze website: www.fioretticollege.nl

Postbus 280
5460 AG VEGHEL
Tel. 0413 340575

Gegevens leerling:
Achternaam: ________________________________________ Voorvoegsels: ___________________________________
Roepnaam: _________________________________________ Geslacht M/V*
Voornamen voluit: ____________________________________________________________________________________
Geboortedatum: _________________________ Geboorteplaats: _____________________ Land: ____________________
Burgerservicenummer: ________________________________ Datum in Nederland (indien niet in Ned. geboren) _______________
Nationaliteit: ________________________________________ Broer/zus in klas _________________________________
Adres leerling:
Straat: _____________________________________________ Huisnummer: _____________ Postcode: _____________
Woonplaats: ________________________________________ Gemeente: ______________________________________
Telefoonnummer: _______________________  geheim nummer
Contactpersoon (bij noodgevallen): _________________________ (evt. mobiel nummer): _____________________________
Aanmelding voor:
praktijkonderwijs
vmbo/mavo

 leerjaar 1 praktijkonderwijs (PrO)
 leerjaar 1 basisberoepsgerichte leerweg (bb)
 leerjaar 1 kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
 leerjaar 1 mavo

* doorhalen wat niet van toepassing is

Op basis van het advies van de basisschool kan een
leerling geplaatst worden in een combinatieklas bb/PrO
of een combinatieklas mavo/kb.

Gegevens school van herkomst:
Huidige school: _____________________________________________________________________________________
Straat: _____________________________________________ Huisnummer: ______________ Postcode: ____________
Plaats: _____________________________________________ Telefoonnummer: ________________________________
Gedoubleerd in klas: __________________________________
Gegevens ouder/verzorger 1:
Achternaam: ________________________________________ Tussenvoegsels: _________________________________
Voorletters: _________________________________________ Straat: _________________________________________
Huisnummer: ______________ Postcode: ________________ Plaats: _________________________________________
Telefoonnummer (vast): _______________________________ Telefoonnummer (mobiel): _________________________
Telefoonnummer (werk): ______________________________ E-mailadres: ____________________________________
IBAN-nummer: ______________________________________ Nationaliteit: _____________________________________
(alleen invullen indien u (ouder 1) degene bent die de schoolkosten betaalt)

Aanvullende gegevens ouder/verzorger 2 (onderstaande alleen invullen bij gescheiden gezinssituatie):
Achternaam: ________________________________________ Voorvoegsels: ___________________________________
Voorletters: _________________________________________ Straat: _________________________________________
Huisnummer: ______________ Postcode: ________________ Plaats: _________________________________________
Telefoonnummer (vast): _______________________________ Telefoonnummer (mobiel): _________________________
Telefoonnummer (werk): ______________________________ E-mailadres: ____________________________________
IBAN-nummer: ______________________________________ Nationaliteit: ____________________________________
(alleen invullen indien u (ouder 2) degene bent die de schoolkosten betaalt)

Aanvullende gegevens die voor de aanmelding relevant zijn:
(Hieronder kunt u eventuele aanvullende gegevens invullen die bij aanmelding relevant zijn, zoals bijzondere familieomstandigheden, overlijden,
bijzondere medische gegevens, belemmeringen of leerstoornissen, zoals bijv. dyslexie).
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Deze aanmelding gaat vergezeld van:
 Een kopie van paspoort of identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling of een uittreksel van de Gemeentelijke
Basisadministratie (indien in uw bezit).
 Leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie, met datum van vestiging in Nederland, inleveren.
 (Eventueel) medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven

Ondertekening:
Door de ondertekende aanmelding verklaren ouders/verzorgers zich akkoord met de regels en afspraken die op het Fioretti College mavo/vmbo/PrO
gelden. De school verplicht zich de leerling het onderwijs aan te bieden dat haar/hem voorbereidt op een zelfstandige plaats in de maatschappij c.q.
vervolgopleiding. Ouders/verzorgers verplichten zich om hun kind alle programmaonderdelen van het vmbo/praktijkonderwijs te laten volgen en te
zullen voldoen aan de afspraken die daaruit voortvloeien.
De ouders/verzorgers van de aangemelde leerling gaan ermee akkoord dat de leerlingen- en onderwijskundige gegevens van hun dochter/zoon
vastgelegd en eventueel toegezonden worden aan de gekozen vervolgopleiding. De ouders/verzorgers gaan ermee akkoord dat de aangemelde
leerling meedoet aan onderzoeken (o.a. intelligentieonderzoek en sociaal-emotionele onderzoeken). Met de resultaten kan de school meer maatwerk
bieden en aansluiten op de behoeften van de leerling. De resultaten kunnen ook gebruikt worden ten behoeve van de indicatiestelling Praktijkonderwijs. De ouders/verzorgers gaan ermee akkoord dat via de e-mail informatie aan hen wordt verstrekt. De ouders/verzorgers geven toestemming om
beeldmateriaal (met en zonder geluid) van activiteiten op school waarop leerlingen zichtbaar zijn te plaatsen op de digitale media van de school, zoals
de website.
De school is gehouden aan de bepalingen met betrekking tot het verstrekken van leerlingengegevens zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Plaats: _________________________________________________

Datum: __________________________________

Handtekening ouder/verzorger: _________________________________________________________________________
Fioretti College
Muntelaar 4, 5467 HA Veghel
Postbus 280, 5460 AG Veghel
Tel.: 0413 340575
E-mail: info@fioretticollege.nl
Website: www.fioretticollege.nl

