Aanmeldingsformulier RSG ‘t Rijks
Toelating wordt verzocht voor: (niveau en leerjaar)*

Huidige niveau en leerjaar:

* De school bepaalt het uiteindelijke niveau van plaatsing
Gegevens van de leerling
Achternaam

Voorvoegsel(s)

Voorna(a)m(en)
Roepnaam

Jongen / Meisje

Geboortedatum

Geboorteland

Geboorteplaats
Datum in Nederland (indien
afwijkend van geboortedatum)

Nationaliteit(en)
Adres
Postcode
Mobiel nr. leerling

Woonplaats
06-

BSN - nummer
Laatst bezochte school
Naam laatst
bezochte school
Plaats
Heeft de leerling
gedoubleerd?

Ja / Nee

Zo ja, in klas

Naam van de mentor

z.o.z. voor meer gegevens en ondertekening >>

Gegevens van de ouders/verzorgers
Vader
Achternaam

Voorvoegsel(s)

Voorletters

Zelfde adres als
leerling?

Ja

nee

Adres
(indien afwijkend)

Postcode

Woonplaats

(indien afwijkend)

(indien afwijkend)

Telefoonnummer

Mobiel nummer

06-

E-mail*

Moeder
Achternaam

Voorvoegsel(s)

Voorletters

Zelfde adres als
leerling?

Adres
(indien afwijkend)
Postcode
(indien afwijkend)

Woonplaats
(indien afwijkend)

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Ja

Nee

06-

E-mail*
*Wij communiceren voornamelijk via e-mail

Factuur
Facturen worden naar één ouder/verzorger gestuurd
Facturen sturen naar

Vader / Moeder (doorhalen wat niet van toepassing is)

Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier geeft u toestemming om digitale leerling- en
onderwijsgegevens van de laatst bezochte school op te vragen. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, neemt u
dan contact op met de conrector van de afdeling waarvoor toegang wordt verzocht.

EXTRA INFORMATIE
Zijn er lichamelijke bijzonderheden die belangrijk zijn voor het volgen van de lessen?
Toelichting:

ja nee

Zijn er bijzondere kenmerken, die wij als school moeten weten over uw zoon/dochter betreffende
Sociaal gedrag

ja

nee

vermoeden

ja

nee

vermoeden

Toelichting:

Algemene lees-, reken- of spellingproblemen
Toelichting:

Faalangst

ja

nee

vermoeden

ja

nee

vermoeden

Toelichting:

Dyslexie
Toelichting:

Dyscalculie
Toelichting:

ja

nee

vermoeden

AD(H)D

ja

nee

vermoeden

ja

nee

vermoeden

Toelichting:

ASS (aan autisme verwante stoornis)
Toelichting:

Medicijngebruik

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Toelichting:

Bijzonderheden Gezinssituatie
Toelichting:

Externe ondersteuning
Toelichting:

Overige bijzonderheden
Toelichting:

ja

nee

Heeft uw kind extra ondersteuning gehad op de huidige school?

ja

nee

Zo ja, op welk vlak? Toelichting:

Wat was het resultaat? Toelichting:

Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school bij zijn/haar ontwikkeling? ja

nee

Toelichting:

Gelieve een (digitaal) kopie van een geldig identiteitsbewijs/paspoort toe te voegen
Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum ………………………………………………..

Handtekening vader:

Handtekening moeder:

Plaats: …………………………………………………

……………………………….........

.………………………………………

