AANMELDFORMULIER BRUGKLAS 2022-2023
Dit aanmeldformulier ingevuld (in blokletters s.v.p.) meenemen naar de inschrijfavond op dinsdag 15 maart
2022 of woensdag 16 maart 2022 aan Bolwerk Zuid 168, 4611 DX in Bergen op Zoom.
Gelieve samen met dit formulier ook het advies basisschool en een kopie van identiteitskaart of paspoort in te leveren.
Na definitieve inschrijving wordt deze kopie vernietigd.

1. Persoonlijke gegevens leerling
Roepnaam:
Voorletter(s):

Geslacht: M 0 / V 0 / X 0
Tussenvoegsel:

Achternaam:

Voornamen (voluit):
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Mobiel:

E-mail:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Nationaliteit:
Indien niet in Nederland geboren, in Nederland vanaf (datum):
BSN-nr. (Sofinr.):
Woont bij:

(bijv. beide ouders, bij vader, bij moeder)

2. Brugklastype
Voorkeur voor het brugklastype:

0 havo

0 atheneum

0 gymnasium

Keuze topprogramma:

0 Sport

0 Global citizenship

0 Discovery

0 Media, Design & Marketing

3. Is nu leerling van
Naam school:
Klas/groep:

Telefoonnummer:
Gedoubleerd: nee / ja, in groep:

Naam leerkracht:
Schooladvies basisschool:

-Gelieve ook de achterzijde in te vullen-

4. Persoonlijke gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

(Alle correspondentie en communicatie over de leerling
verloopt (ook in noodgevallen) via deze gegevens)

Voorletter(s):

Tussenvoegsel:

Voorletter(s):

Achternaam:

Achternaam:

Aanhef:

(bijv. dhr./mevr.)

Aanhef:

Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Postcode en woonplaats:

Telefoon thuis:

Tussenvoegsel:

Mobiel:

Telefoon thuis:

E-mail (verplicht):
Relatie tot leerling:

(bijv. dhr./mevr.)

Mobiel:

E-mail (verplicht):
(bijv. vader/moeder)

Relatie tot leerling:

(bijv. vader/moeder)

5. Bijzonderheden
Voor een optimale begeleiding zijn wij graag op de hoogte van wensen en/of de persoonlijke/sociale situatie van leerling/ouders. Wij bespreken bijzonderheden graag in een persoonlijk gesprek.
Gelieve hier aan te geven of hier noodzaak toe is:
0 ja
0 nee

6. Ondertekening
Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier geeft u het MollerJuvenaat toestemming om leerling- en
onderwijsgegevens met de laatst bezochte basisschool uit te wisselen.
Plaats en datum:
Handtekening van ouder(s) / verzorger(s):

Handtekening van de leerling:

