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Aanmelding leerjaar 2 of hoger 2019-2020 (in te vullen door ouder(s)/verzorger(s))
Aanmelding

● Theaterhavo

● Havo

● Atheneum

● Gymnasium

● Leerjaar 2

● Leerjaar 3

● Leerjaar 4

● Leerjaar 5

● Leerjaar 6

Plusvariant CCNV
Verplicht invullen bij aanmelding voor havo en atheneum leerjaar 2:
1e keus:
2e keus:

● Bèta +
● Bèta +

● Sport +
● Sport +

● Kunst +
● Kunst +

Gegevens van de leerling
Naam
Roepnaam		

m/v

Officiële voornamen
Achternaam
Woonadres

Postadres (indien afwijkend van woonadres)

Adres

Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Telefoon (thuis)
Mobiel nummer leerling 06E-mailadres leerling
Geboortegegevens

Persoonlijke gegevens

Geboortedatum

BurgerServiceNummer*

Geboorteplaats

Religie/levensovertuiging

Geboorteland

* een van overheidswege verstrekt document toevoegen, bijv. een kopie ID-bewijs

Nationaliteit(en)
Vooropleiding
School van herkomst

Adres

Contactpersoon

Postcode en plaats

Huidige opleiding

Telefoon

en leerjaar
KvK nr.
KvK
40094296,
nr. 40094296,
IBAN:IBAN:
NL77NL77
RABORABO
01570157
45754575
08 08
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Gezinssituatie
Beide ouders leven nog
Ouders zijn gescheiden
Co-ouderschap

● ja
● ja
● ja

● nee
● nee
● nee

Zo nee,

● vader overleden
● moeder overleden
Zo ja, kind woont bij ● vader ● moeder
● beide ouders afwisselend

Gegevens van de vader / verzorger

Gegevens van de moeder / verzorgster

Naam en voorletters

Naam en voorletters

Geboorteland

Geboorteland

Nationaliteit

Nationaliteit

Mobiel nummer

06-

Mobiel nummer

06-

E-mailadres

E-mailadres

Adresgegevens vader (indien gescheiden)

Adresgegevens moeder (indien gescheiden)

Adres

Adres

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Telefoon (thuis)

Telefoon (thuis)

Eerste contactpersoon

● vader ● moeder

Overige gegevens
Hier kunt u gegevens over de gezondheid, huiselijke omstandigheden, etc. noteren die voor de school van belang kunnen zijn.

Bevestiging inschrijving
Binnen de school worden regelmatig foto’s en filmopnames gemaakt. Opnames van de leerling mogen

● wel

● niet

worden gebruikt op de website of voor foldermateriaal van de school.
Ondergetekende bevestigt hierbij dat de verstrekte gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld en dat de missie van de school,
als vermeld in de schoolgids, wordt gerespecteerd.
Datum

Handtekening ouder/verzorger

Dit formulier ingevuld en ondertekend zenden naar:
Christelijk College Nassau-Veluwe
t.a.v. de leerlingenadministratie
Postbus 29
3840 AA Harderwijk
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