Inschrijfformulier

Brugklas 2020/2021
Persoonlijke gegevens leerling
Achternaam

Tussenvoegsel(s)

Voornamen

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht

Geboorteplaats

Nationaliteit

Geboorteland

BSN nummer

Aantal jaren in Nederland

hele leven

jaar

Aantal broers en zussen op het Segbroek College

M

V

Spreektaal thuis

broers

zussen

Adres
Postcode

Woonplaats

Mobiel leerling

Schoolloopbaan
Aantal jaren basisonderwijs in Nederland

8

anders, namelijk

Blijven zitten op de basisschool

Nee

jaar

ja in groep

Huidige school
Adres
Postcode

Woonplaats

Advies en aanmelding
Advies basisschool

Vmbo-TL

TL/Havo

Havo

Havo/Vwo

Recht op tijdverlenging i.v.m. dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, ODD, etc.*:

Ja

Vwo
Nee

* Voor tijdverlenging moet digitaal een verklaring worden ingeleverd bij mevrouw Verberg, via verklaringen@segbroek.nl

Aanmelding voor een Talentprogramma (let op: hieraan zijn kosten verbonden, zie de website)
1 hokje aankruisen
Topsport Talent

Sportplus

Muziekplan

Theaterplan

Dansplan

Kunstplan

Technologisch Design

Niet van toepassing

Gegevens ouder/verzorger 1
Achternaam

Voorletters

Nationaliteit

Geslacht

M

V

M

V

Geboorteland
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon thuis

Mobiel

Telefoon werk

E-mail

Gegevens ouder/verzorger 2
Achternaam

Voorletters

Nationaliteit

Geslacht

Geboorteland
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon thuis

Mobiel

Telefoon werk

E-mail

Overige vragen
De leerling woont bij

beide ouders

Het ouderlijk gezag rust op

moeder

beide ouders

vader

moeder

Is er een erkende dyslexieverklaring

Ja

Nee

Is er een erkende dyscalculieverklaring

Ja

Nee

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig

Nee

anders, namelijk
vader

anders, namelijk

Ja, namelijk

Opmerkingen
Ondergetekenden verklaren op de hoogte te zijn van de volgende zaken: dat het Segbroek College van de ouders een schoolbijdrage vraagt. In de brugklassen, tweede
en derde klassen, 3 mavo, 4 havo en 5 vwo worden schoolreizen georganiseerd met een verplichte deelname. Ondergetekenden hebben tegen deze financiële verplichtingen geen bezwaar. Uiteraard gaan wij op zeer zorgvuldige wijze met uw gegevens op dit inschrijfformulier om. De gegevens worden slechts verzameld en gebruikt
voor zover dat voor de doeleinden van ons onderwijs noodzakelijk is. Er is hier sprake van verwerking van persoonsgegevens conform de AVG (Algemene Verordening
Gegevensverwerking). Met de ondertekening van de aanmelding geeft u uw ondubbelzinnige toestemming voor deze verwerking van de persoonsgegevens.

Lever dit formulier in bij de administratie van het Segbroek College, Klaverstraat 7, 2565BT Den Haag
Datum

Print formulier

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

