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Gegevens leerling
Achternaam:

Voorvoegsels:

Officiële naam burgerlijke stand:
Voornamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Man/Vrouw*

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Burgerservicenummer (van de leerling):
1e Nationaliteit:

Datum in Nederland:
2e Nationaliteit:

Voertaal thuis:

Adres:
Postcode/Woonplaats:

Telefoonnr.:

Geheim JA

/

NEE *

Geheim JA

/

NEE *

Geheim JA

/

NEE *

Emailadres leerling:

Gegevens van de wettelijk aansprakelijke persoon (vader/moeder/verzorger/voogd*) ouder(s)/verzorger(s)
Achternaam:

Voorvoegsels:

Voorletters:

Man/Vrouw*

IBAN-nummer:
Geboorteland:

Nationaliteit:

Datum in Nederland :

Adres (indien afwijkend van leerling):
Telefoonnr. (verplicht):

Postcode/Woonplaats:
Geheim JA

/

NEE *

Mobiel nr.(verplicht): 06-

E-mailadres (verplicht en in blokletters):

Gegevens 2e ouder/verzorger (vader/moeder/verzorger/voogd*)
Achternaam:

Voorvoegsels:

Voorletters:

Man/Vrouw*

IBAN-nummer:
Geboorteland:

Nationaliteit:

Adres (indien afwijkend van leerling):

Postcode/Woonplaats:

Telefoonnr.(verplicht):

Geheim JA

/

NEE *

Mobiel nr.(verplicht): 06-

E-mailadres (verplicht en in blokletters) :

Woonsituatie:

□ bij ouder

□ alleen moeder □ alleen vader

□ verzorger(s) □ voogd(en)

□ extern, toelichting:

Alle informatie wordt naar de wettelijk aansprakelijke persoon gestuurd.

* Keuze omcirkelen
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Gegevens school van herkomst
Basisschool of school VO:

Locatie:

Docent groep 8:

Gewenste plaatsing : (één wens aankruisen)

Lyceum de Grundel

Avila College










Havo/Atheneum

C.T. Stork College
Aanmelden C.T. Stork College via formulier C.T.

Mavo / Havo
Stork College, zie website: www.ctstorkcollege.nl

Havo/Atheneum
(Sportklas)
Atheneum
Atheneum (sportklas)
Gymnasium

Het Twickel College

Het Twickel College

Het Twickel College

Hengelo

Borne

Delden







Kaderberoepsgerichte/Theoretische Leerweg






Theoretische Leerweg/Havo



Theoretische Leerweg/Havo



Havo/Atheneum



Havo/Atheneum

Havo/Atheneum
Atheneum/Atheneum+

Basis-/Kaderberoepsgerichte Leerweg

Basis-/Kaderberoepsgerichte Leerweg
Kaderberoepsgerichte/Theoretische Leerweg

Het ingevulde formulier geeft de gewenste plaatsing weer. De definitieve plaatsing wordt aan u bekend gemaakt na 6 weken.

Algemene bijzonderheden
Zit er een broer/zus bij Scholengroep Carmel Hengelo:

JA

/

NEE *

Bijzondere gezinsomstandigheden:

JA

/

NEE *(indien ja, graag toelichten op de vertrouwelijke vragenlijst)

Dyslexieverklaring en onderzoeksrapport:

JA

/

NEE *

Begeleiding voor dyslexie:

JA

/

NEE *

Andere onderzoeksrapporten voor het functioneren op school:

JA

/

NEE *

Extra begeleiding Nederlandse taal nodig:

JA

/

NEE *

* Keuze omcirkelen
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Medische bijzonderheden
Zijn er medische of andere bijzonderheden waarvan de school op de hoogte moet
JA

/

NEE *

zijn?
Zo ja, vraagt u dan een vertrouwelijke vragenlijst aan die u in een gesloten antwoordenveloppe kunt retourneren.
Huisarts leerling:
Medicijngebruik leerling:

Overdracht gegevens en afnemen testen

Ondergetekende heeft het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld en gaat akkoord met het
beschikbaar stellen van gegevens door de toeleverende (basis)school aan Scholengroep Carmel Hengelo en door
Scholengroep Carmel Hengelo aan de toeleverende ( basis)school. Daarnaast geeft ondergetekende toestemming voor
het afnemen van testen die nodig zijn voor plaatsing en/of aanvragen van extra ondersteuning.

Gebruik beeldmateriaal
De komst van de nieuwe privacywet (AVG) betekent dat wij, nog meer dan voorheen, informatie over onze leerlingen moeten
beschermen. Op o.a. de website van onze scholen en social media kanalen wordt beeldmateriaal geplaatst. Denk aan sportdagen,
schoolreizen, culturele evenementen etc. Uiteraard kijken wij zorgvuldig naar wat we plaatsen. Wij vragen u de
toestemmingsverklaring in de bijlage bij akkoord te ondertekenen.

Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouder(s)/verzorger(s) zich voor hun kind akkoord met de afspraken
en de regels die in de school gelden gedurende de duur van het verblijf van de leerling op de school. Via de schoolgids, onze website en andere
(digitale) communicatiemiddelen stelt de school de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van deze regels en afspraken.

Handtekening ouder/verzorger (verplicht)

Datum:

ZONDER AANMELDDOCUMENT IS AANMELDEN NIET MOGELIJK !

* Keuze omcirkelen
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* Keuze omcirkelen
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