Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs
Brugklas Schooljaar 2022 - 2023

Naam leerling: ___________________________________________________
Naam basisschool:________________________________________________

Wens van leerling / ouders
In welke brugklas wenst de leerling te worden geplaatst? (keuze aankruisen).
Bij de keuze voor een ‘dakpan’-brugklas (combinatie van twee niveaus) moet er een
goede kans aanwezig zijn dat het hoogste niveau in die ‘dakpan’ voor de leerling
haalbaar is. In dakpanklassen wordt lesgegeven op het niveau dat als eerste
genoemd is. In de dakpanklas havo/vmbo theoretisch/gemengd wordt gewerkt op
havoniveau, in de dakpanklas vmbo kader/basis op kaderniveau.
Aanmelding voor brugklas:
 vmbo basis
 vmbo kader/basis
 vmbo theoretisch/gemengd/kader
 havo/vmbo theoretisch/gemengd
 vwo/havo
 vwo

 Locatie Made
 Locatie Raamsdonksveer

1

GEGEVENS LEERLING
Achternaam:
 Meisje

Roepnaam:

 Jongen

Officiële voornamen voluit:
Evt. afwijkende achternaam:
Burgerservicenummer (BSN):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:

 1:

Geboren in Nederland:

 Ja

 2:
 Nee, geboorteland:

Indien niet in Nederland geboren, datum gevestigd in Nederland:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer leerling thuis:

Geheim nr.:  Ja

 Nee

Telefoonnummer leerling mobiel:
E-mailadres leerling:
Bijzonderheden:

2

GEGEVENS VADER
Achternaam:
Voorletters:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Geheim nr.:  Ja

 Nee

Mobiel:
Nationaliteit:
Hetzelfde adres als kind:

 Ja  Nee, vul hieronder in

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Bijzonderheden:

GEGEVENS MOEDER
Achternaam:
Voorletters:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Geheim nr.:  Ja

 Nee

Mobiel:
Nationaliteit:
Hetzelfde adres als kind:

 Ja  Nee, vul hieronder in

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Bijzonderheden:
3

VOOR GESCHEIDEN OUDERS
Bij wie woont de leerling:
Wie draagt het ouderlijk gezag:
Wordt het ouderschap met een andere partner gedeeld? Zo ja, graag hieronder de
gegevens van de partner invullen:
Naam en voorletters:

Geslacht M / V

Als de ouders/verzorgers niet wettelijk verantwoordelijk zijn, graag hieronder de
gegevens invullen van de wettelijk verantwoordelijk persoon (bijv. voogd).
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Telefoonnummer:

4

SCHOOL VAN HERKOMST
De leerling volgt nu onderwijs op de hieronder vermelde school:
Naam van de school:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Naam directeur:
Naam groepsleerkracht:
Aantal jaren in het basisonderwijs:
Is gedoubleerd:

 Nee  Ja, in groep:

ONDERZOEKSGEGEVENS EN AANVULLENDE INFORMATIE
Naam en tel. nr. huisarts:

Medische bijzonderheden:

Wij beschikken over een onderzoeksrapport m.b.t.:  Dyslexie  Anders

Overige opmerkingen:

5

ONDERTEKENING
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u:
 Het open rooms katholieke karakter van de school te respecteren.
 Akkoord te gaan met het leerlingenstatuut. Dit is digitaal in te zien op de
website van de school.
 Uw kind alle lessen en onderwijsondersteunende groepsactiviteiten te laten
volgen.
 Akkoord te gaan voor het bespreken van de leerling in het Ondersteuning
Advies Team (OAT).
 Kennis genomen te hebben van het formulier: “Samenwerking Ouders –
Dongemond college”. Dit is digitaal in te zien op de website van de school.
 Kennis genomen te hebben van het protocol: “Medicijnverstrekking en
informatie over medisch handelen op het Dongemond college”. Dit is digitaal
in te zien op de website van de school.

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum:
Naam ouder/verzorger:
Handtekening ouder/verzorger:

Dit formulier moet worden ingeleverd op de aanmeldingsdagen bij het Dongemond
college op dinsdag 8 maart 2022 en donderdag 10 maart 2022.
Bij aanmelding ook meebrengen:
1. Ter controle van het Burgerservicenummer (BSN) een paspoort of
identiteitsbewijs van uw zoon of dochter. Het uitschrijfbewijs van de vorige school,
indien u dit heeft en van toepassing is.
2. Een kopie van het overstapdossier OSO. Deze kopie wordt door het
basisonderwijs aan u verstrekt.
3. Schooladviesformulier voor regio RSV Breda eo.

6

