In te vullen door de administratie
Datum ontvangst ....................................
Leerling-nummer ....................................
Inschrijfdatum .......................................

Inschrijfformulier klas 2 en hoger

Paraaf administratie ................................

Schooljaar: 2018 - 2019

Paraaf afdelingsleider ...............................

In te vullen door ouders/verzorgers

A.u.b. 1 schooltype aangeven.
Schooltype:		

Leerjaar			

Accentklas (alleen leerjaar 2)

Vakkenpakket

Het pakket voor mavo 3/4 en havo/vwo 4
mavo 			2 				Sportklas					
en hoger is pas definitief na een gesprek
havo 			3 				Expressieklas			
over de mogelijkheden.
vwo NeXt		4 				Researchklas				

		 		5 				Atheneklas		
				6				Sport High School*						
								mijn sport is: ...............................................................
Leerling:
Achternaam ..........................................................................

Voornamen .......................................................

Roepnaam.............................................................................

Geslacht M / V

Adres ...................................................................................

Telefoon ...........................................................

Postcode / Woonplaats ...........................................................
Geboortedatum .....................................................................

Geboorteplaats ..................................................

Geboorteland ........................................................................

Nationaliteit (en) ...............................................

Burger Service Nummer leerling ..............................................
Zijn er medische redenen waarom uw kind niet mee mag doen aan sport?

Ja / Nee

indien ja, verklaring / rapport bijvoegen

Heeft uw kind een dyslexieverklaring? 					

Ja / Nee

indien ja, verklaring / rapport bijvoegen

Is er een arrangement voor uw kind? 			

Ja / Nee

		

Gegevens huidige school:
Naam ...................................................................................

Telefoon ...........................................................

Adres ...................................................................................

Huidig schooltype ..............................................

Postcode / Woonplaats ...........................................................

Huidig leerjaar ..................................................

*

definitieve aanmelding via sportvereniging						

vervolg formulier op achterzijde

Wettelijke vertegenwoordiger(s):
Achternaam ..........................................................................

Voorletters ...............................................

Relatie tot leerling .................................................................

Beroep ....................................................

Telefoon werk .......................................................................

Mobiel .....................................................

E-mail ..................................................................................

Achternaam ..........................................................................

Voorletters ...............................................

Relatie tot leerling .................................................................

Beroep ....................................................

Telefoon werk .......................................................................

Mobiel .....................................................

E-mail ..................................................................................

Gezinssamenstelling:

svp hier adres andere ouder invullen
Achternaam ................................................

woont thuis bij ouders

Straat .........................................................

ouders gescheiden, kind woont bij:.......................

Postcode/woonplaats ..........

....................

vader / moeder / beide ouders overleden (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Overige opmerkingen:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Aangezien niet alles op school ten behoeve van de leerlingen door de overheid wordt gesubsidieerd, vragen de scholen
voor voortgezet onderwijs een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het Pallas Athene College is dat dit jaar € 105,00.
Voor vwo-NeXt wordt in de loop van het jaar voor excursies een extra bijdrage gevraagd.
Verklaring:
- Ondergetekende geeft toestemming aan het Pallas Athene College tot het maken van foto- en video-opnames van de aangemelde
leerling voor onderwijs doeleinden en in voorlichtingsmateriaal in gedrukte en elektronische vorm.
- Ondergetekende verklaart dat de aangemelde leerling zonder voorbehoud aan alle verplichte schoolactiviteiten zal meedoen.
- Ondergetekende verklaart dat alle voor school relevante informatie betreffende de aangemelde leerling aan school is verstrekt.
- Aanvullende documenten, nl.: .........................................................................................................................................

Ondertekening:
Plaats........................................................
Datum ...................................................... Handtekening ............................................................................
Opsturen naar: Pallas Athene College, Postbus 4008, 6710 EA Ede o.v.v. Inschrijfformulier

