AANMELDINGSFORMULIER
VOORTGEZET ONDERWIJS – CAMBREUR COLLEGE DONGEN
SCHOOLJAAR 2023 / 2024 LEERJAAR 1
OPMERKINGEN
•
Dit formulier gelieve mee te nemen op de centrale aanmeldavond dinsdag 7 en donderdag 9 maart 2023
•
Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden op één school voor voortgezet onderwijs.
•
Bij keuzemogelijkheden doorhalen wat niet van toepassing is.
LEERLINGGEGEVENS
Achternaam leerling
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteland
BSN leerling
Mobiel nummer leerling
Woon/leef/gezinssituatie leerling

Geslacht

M/V

Nationaliteit
Geboorteplaats
E-mailadres leerling
Woont bij ouders / vader overleden / moeder overleden / ouders gescheiden;
leerling woont bij: moeder / vader / anders, nl………….

Thuistaal gezin
Naam voogd (evt.)
ADRESGEGEVENS (hoofdadres)
Naam
Straat / huisnummer
Postcode
Telefoon
Mobiel nummer vader
Mobiel nummer moeder

Plaats
E-mailadres vader
E-mailadres moeder

ADRESGEGEVENS (evt. tweede adres indien woon/leef/gezinssituatie anders is)
Naam
Straat / huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon
Mobiel nummer
E-mailadres
SCHOOL VAN HERKOMST
Huidige school
Straat / huisnummer
Postcode
Telefoonnummer
Leerling heeft deelgenomen
aan:
Naam leerkracht groep 8

FACTUURGEGEVENS
Financieel verantwoordelijke
IBAN-nummer

Plaats
Drempelonderzoek

Ja / nee
Zo ja: score:

Vader/moeder/anders, nl……………….

Postbus 145
5100AC DONGEN

OVERIGE INFORMATIE
Telefoonnummer in geval van
nood
Samenstelling gezin inclusief
aantal jongens:
leeftijd(en):
aangemelde leerling
aantal meisjes:
leeftijd(en):
Naam huisarts
Telefoonnummer
Indien onder voogdij of toezicht: naam en adres instelling/voogd:

Overige opmerkingen (eventuele extra ondersteuning nodig i.v.m. een handicap, een leerstoornis of andere
ondersteuningsvraag, zoals ASS, AD(H)D, epilepsie, diabetes, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, TOS):

Mijn zoon / dochter komt in aanmerking voor extra zorg
vanwege:

ADVIES BASISSCHOOL
* Zet een kruisje in de kolom bij de schoolsoort welke door de basisschool wordt geadviseerd.
Brugklas leerjaar 1
Omschrijving
Advies basisschool*
VMBO – BASIS
Basisberoepsgerichte leerweg
VMBO - BASIS/KADER
Basisberoepsgerichte leerweg /
Kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO – KADER
Kaderberoepsgerichte leerweg
KADER / MAVO
Kaderberoepsgerichte leerweg / Middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs
MAVO
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
MAVO / HAVO
HAVO
HAVO / VWO
VWO
T- HAVO
T-VWO

Wens ouders

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs /
Hoger algemeen voorgezet onderwijs
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hoger algemeen voortgezet onderwijs /
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Tweetalig hoger algemeen voortgezet
onderwijs
Tweetalig voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs

* Wij plaatsen de leerlingen in zo homogeen mogelijke klassen. Welke klassen geformeerd worden, hangt af van het
aantal aanmeldingen.
→
•
•
•

Aan dit inschrijfformulier dienen de volgende zaken vastgehecht te worden:
een kopie paspoort óf een kopie ID-bewijs van de leerling (deze wordt tijdens de aanmelding onbruikbaar gemaakt)
eventueel uitslag drempelonderzoek
het onderwijskundig rapport (ingevuld door de basisschool) met resultaten leerlingvolgsysteem indien basisscholen dit
niet digitaal niet kunnen aanleveren
• eventueel verslag psychologisch rapport
• eventueel rapport deskundige m.b.t. dyslexie of dyscalculie, autisme, ppd-nos, adhd e.d.
Graag inleveren op gebouw A van het Cambreur College, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen tijdens de centrale aanmelding
- op dinsdag 7 maart 2023 tussen 16.00 uur en 20.00 uur op inschrijving via de website
- op donderdag 9 maart 2023 tussen 16.00 uur en 20.00 uur op inschrijving via de website

HANDTEKENING OUDER(S) / VERZORGER(S)
Datum:

