AANMELDINGSFORMULIER EERSTE LEERJAAR
20 . . / 20 . .
Het Rhedens De Tender

Het Rhedens Dieren

Het Rhedens Rozendaal

Het Rhedens

Harderwijkerweg 1-B
6952 AA Dieren
0313 422 765
infodetender@hetrhedens.nl

Doesburgsedijk 7
6953 AK Dieren
0313 490 900
infodieren@hetrhedens.nl

Kleiberglaan 1
6891 DK Rozendaal
026 364 68 45
inforozendaal@hetrhedens.nl

Postbus 35
6950 AA Dieren
info@hetrhedens.nl
hetrhedens.nl

Type brugklas (keuze aankruisen)
Het Rhedens DE TENDER

Het Rhedens dieren

Het Rhedens rozendaal

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO BL/KL

HAVO/ATHENEUM

PRO/VMBO-BL*

VMBO KL/TL/(GL)*

ATHENEUM/GYMNASIUM*

* Voor leerlingen die zich op de

VMBO TL/(GL)/HAVO

GYMNASIUM

grens tussen praktijkonderwijs
en vmbo-basis bevinden.

HAVO/VWO
*Vmbo tl: voorheen mavo

Is de leerling ook op een andere school aangemeld?

ja

nee

Zo ja, welke school is uw eerste keus?

Het Rhedens

NB: Indien Het Rhedens niet de school van eerste voorkeur is, dan wordt de aanmelding nog niet verder in behandeling genomen.

Gegevens van de leerling
Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, is het van groot belang dat u een geldig en correct e-mailadres invult.

Geslacht:

Man

Vrouw

Genderneutraal

Achternaam:		

Adres:

Voornamen:		

Postcode en plaats:

Roepnaam:

Telefoon:

Burgerservicenummer:

E-mail leerling (belangrijk):

Geboortedatum:		

Mobiel nummer leerling:

Geboortegemeente:		

Naam huisarts (niet verplicht):

Nationaliteit:		

Telefoonnummer huisarts (niet verplicht):

Geboorteland:		

Medicijngebruik (welke):
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ja

nee

Gegevens gezinssituatie
Ouders gescheiden

:

ja

nee

De leerling woont bij

:

ouders/verzorgers

vader

moeder

Ouderlijk gezag

:

ouders/verzorgers

vader

moeder

Zijn er bijzonderheden? Zo ja, welke

:

zelfstandig

Gegevens ouders/verzorgers
Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, is het van groot belang dat u een geldig en correct e-mailadres invult.

Eerste contactpersoon
moeder/vader/verzorger*

Tweede contactpersoon
moeder/vader/verzorger*

*Streep door wat niet van toepassing is.

*Streep door wat niet van toepassing is.

Adres:

Adres:

Postcode en plaats:		

Postcode en plaats:

E-mail (belangrijk):

E-mail (belangrijk):

Mobiel nummer:		

Mobiel nummer:

I.v.m. bereikbaarheid bij eventuele calamiteiten stellen wij het zeer op prijs dat u deze telefoonnummers (of eventueel van uw werk) invult.

De beantwoording van de volgende twee vragen is niet verplicht, maar wenselijk voor de school, bijv. i.v.m. beroepenvoorlichting.

Beroep contactpersoon 1:

Beroep contactpersoon 2:
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Gegevens laatst bezochte basisschool
Naam school:		

Groep:

Adres:		

Postcode en plaats:

Leerkracht groep 8:		

E-mail leerkracht groep 8:

Telefoon:

Opmerking: de basisschool vult een Onderwijskundig Rapport in over de leerresultaten.

Eventuele bijzonderheden: wil bijvoorbeeld in de klas bij (niet meer dan 1 naam opgeven).

Ondertekening
Ondergetekende:
Is op de hoogte van de regeling schoolkosten en het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen van Het Rhedens.
De regelingen staan op de website.
Geeft toestemming tot het uitwisselen van gegevens met de basisschool/school voor voortgezet onderwijs en het opnemen van verstrekte gegevens
in het leerlingdossier/leerlingvolgsysteem van de school.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Dit aanmeldingsformulier kan worden ingeleverd bij de locatie of per post worden gezonden naar Het Rhedens,
Antwoordnummer 303, 6950 VC Dieren (postzegel niet nodig).
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