In te vullen door de administratie
Leerlingnummer
Datum

Inschrijfformulier brugklas 2019-2020

Keuze

1 schooltype én 1 accent aangeven
Schooltype:			

			

Accent:

		

Eigen bijdrage

mavo				 				Sportklas 			€ 220,havo 				 				Expressieklas 			€ 220,vwo-NeXt 				 			Researchklas 			€ 220,				 				Atheneklas 			 geen

									

Sport High School* 		

€ 330,-

Leerling

									mijn sport is:

Leerling:
Voornamen 								Achternaam
Roepnaam								

Geslacht

M

V

Adres 									Telefoon thuis
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum 							Geboorteplaats
Geboorteland 								Nationaliteit(en)
Burger Service Nummer leerling

Basisschool:

Ouders/verzorgers

Naam

Gezinssamenstelling:
woont thuis bij ouders/verzorgers
ouders/verzorgers gescheiden, kind woont bij:
vader / moeder / beide ouders overleden (doorstrepen wat niet van toepassing is)
anders, nl:

Wettelijke vertegenwoordiger 1:
Achternaam 								Voornaam
Relatie tot leerling 						

Mobiel

E-mail 									Telefoon werk
Adres						Postcode / Woonplaats
Wettelijke vertegenwoordiger 2:
Achternaam 								Voornaam
Relatie tot leerling 						

Mobiel

E-mail 									Telefoon werk
Adres						Postcode / Woonplaats

Heeft u al een kind bij ons op school?

Nee

Ja, nl:

* definitieve aanmelding via sportvereniging					

vervolg formulier op achterzijde

Bijzonderheden

Bijzonderheden leerling:
Heeft uw kind een dyslexieverklaring?		

ja

nee

Is er een arrangement voor uw kind?		

ja

nee

indien ja, verklaring / rapport bijvoegen

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 schooljaar

privacy

€ 105,00. Voor vwo-NeXt wordt in de loop van het jaar voor excursies een extra bijdrage gevraagd.
Verklaring:
In verband met de privacywetgeving (AVG) vragen wij uw toestemming voor de volgende zaken.
•

Ja

Nee Toestemming om de benodigde (persoons)gegevens van uw kind bij de afleverende school op te vragen.

•

Ja

Nee Toestemming om, bij een eventuele overstap naar een andere school, de benodigde (persoons)gegevens van uw

		
•

•

Ja

Nee Toestemming om beeldmateriaal (foto’s of films), gemaakt tijdens activiteiten van het Pallas Athene College, te

		

publiceren op de website van het Pallas Athene College en/of te gebruiken voor promotie en/of voorlichtings-

		

materiaal.

Ja
		

•

kind te verstrekken aan de nieuwe school.

Nee Toestemming om de (persoons) gegevens van uw kind te gebruiken voor het aanmaken van een (school) emailadres en een account voor het gebruik van Microsoft Office 365.

Mocht u de gegeven toestemming in willen trekken kunt u dat aangeven in het ouderportaal dat na de start van het schooljaar
beschikbaar is.

•

Wij wijzen u erop dat de (persoons-)gegevens van de afleverende school – dat is in het algemeen de basisschool van uw kind

Ondertekening

– worden verwerkt in de leerlingenadministratie.

Ondertekening:
Plaats
Datum

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger 1

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger 2

Het inschrijfformulier dient ingeleverd te worden op de basisschool. S.v.p. vóór 1 maart 2019 inleveren.

