vmbo 4
aanmeldingsformulier schooljaar 2019-2020

Ondergetekende(n), ouder(s)/verzorger(s) van
meldt/melden bovengenoemde zoon/dochter/pupil hierbij aan voor de onderstaande opleiding:

beroepsgericht

leerjaar 4
maak een keuze uit een profiel

basisberoepsgerichte leerweg

basis

basisberoepsgerichte leerweg

met leerwegondersteuning

maak een keuze uit een profiel

kaderberoepsgerichte leerweg

kader

kaderberoepsgerichte leerweg

maak een keuze uit een profiel

met leerwegondersteuning

maak een keuze uit een profiel

Horeca, Bakkerij, Recreatie
Economie en ondernemen

leerlingen beroepsgerichte
leerwegen kiezen ook
een profiel:

alleen voor kader

Zorg en Welzijn
Bouwen, wonen en interieur
Produceren, installeren, energie
Mobiliteit en transport

mavo

leerjaar 3

mavo

mavo plus

MBO-programma
HAVO-programma

Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in behandeling genomen.
Wilt u een kopie van het geboortebewijs, paspoort of id-kaart van de leerling meesturen.
U kunt het formulier opsturen naar:

CSG De Goudse Waarden,
Centrale Administratie, `
Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda

Ondertekening


Ik verklaar akkoord te gaan met de afspraken die bij CSG De Goudse Waarden gelden en vermeld staan in de schoolgids (te vinden op de website).



Ik geef toestemming voor het opvragen van de gegevens bij de school van herkomst en het doen van onderzoek noodzakelijk voor toelating.



Ik geef toestemming tot opname van de verstrekte gegevens in een geautomatiseerd bestand conform de wet bescherming persoonsgegevens.

datum:

plaats:

handtekening ouder/verzorger 1:

handtekening ouder/verzorger 2:
z.o.z.

CSG De Goudse Waarden
christelijke scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Het Lyceum-havo
Heemskerkstraat 105
28-5 SN Gouda
(0182) 57 30 00

De Gouwe
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda
(0182) 51 60 77

e-mail:
ca@degoudsewaarden.nl
website: www.degoudsewaarden.nl

gegevens van de leerling

laatst genoten opleiding leerling

achternaam

naam huidige school

voorvoegsel

adres

voorna(a)m(en)

plaats

roepnaam
geslacht

advies basisschool
jongen
meisje

naam huidige opleiding

geboortedatum

leerjaar huidige
opleiding

geboorteplaats

naam huidig profiel
(vanaf leerjaar 4)

geboorteland (indien
anders dan Nederland)

diversen

indien anders:
in Nederland sinds:

Heeft de leerling broers en/of zussen op De Goudse Waarden?

ja /nee

nationaliteit:

Is de leerling ook aangemeld op een andere school?

ja /nee

BurgerServiceNummer
(BSN)

zo ja,
welke school?

gegevens ouder / verzorger 1
naam en voorletters
ouder / verzorger 1

ondersteuningsbehoefte
m/v

specifieke ondersteuningsbehoefte (zoals o.a. dyslexie, autisme
of lichamelijke handicap)

ja */ nee

zo ja, welke:

*)

gegevens ouder / verzorger 2
naam en voorletters
ouder/verzorger 2

Verklaring én verslag van onderzoek meesturen!
Deze gegevens maken deel uit van het aanmeldingsformulier.

gezinssituatie
m/v

Volgens de burgerlijke
stand woont de leerling
bij

beide ouders/verzorgers
ouder/verzorger 1*
ouder/verzorger 2*

straat + huisnummer
postcode + plaatsnaam

anders:
telefoon thuis
06-nummer
email
*Indien ouders niet samenwonen, wilt u dan het formulier Aanvragen
informatieverstrekking aan beide ouders meesturen.
Dit formulier kunt u downloaden vanaf de website degoudsewaarden.nl

financieel
nummer bankrekening
schoolgeldplichtige

IBAN

speciale opmerkingen/verzoeken

aanmeldingsformulier De Gouwe leerjaar 3 De Goudse Waarden Gouda

