De Horeca Vakschool Rotterdam heb ik leren kennen via:

■ Mijn basisschool
■ Scholenmarkt
■ Bezoek van de HVsR aan de basisschool
■ Internet
■ Website www.schoolkeuzerotterdam.nl
■ Sociale media
■ Anders:
Aantekeningen:

Aanmeldingsformulier
Datum aanmelding:		
Betreft aanmelding voor:
Gewenste leerweg:

Intaker:

■ Leerjaar 1 ■ Leerjaar 2 ■ Leerjaar 3
■ vmbo-bbl (basisberoepsgerichte leerweg)
■ vmbo-kbl (kaderberoepsgerichte leerweg)
■ vmbo-tl (kaderberoepsgerichte leerweg +tl)

Persoonlijke gegevens nieuwe leerling:
Achternaam: 				

Voorvoegsels:

Voornamen voluit:
Roepnaam: 				
Geboortedatum: 		

Geslacht:

■M ■V

Geboorteplaats:

Geboorteland:
Burgerservicenummer (BSN):
Nationaliteit 1: 		

Nationaliteit 2:

Mobiel leerling: 		

Telefoonnummer(s) leerling:

E-mail:

Medische en cognitieve kenmerken:
Is er contact (geweest) met:

■ SMW

■ GGZ

■ Lucertis

■ Anders

Zijn er lichamelijke beperkingen dan wel omstandigheden van andere aard die van belang zijn voor het functioneren
op school?

■ Dyslectie
■ Verklaring		
■ Dyscalculie
■ Verklaring		
jaar in NL
■ NT2
■
■ LWOO
■ Autisme Spectrum Stoornis (ASS):
■ Langdurig ziek (geweest):
Naam huisarts:		

Telefoon huisarts:

■ ADHD
■ ADD

■ Medicatie
■ Medicatie

Gegevens wettelijke vertegenwoordigers:
1. Gezinssituatie:
Voertaal:

■ Vader
■ Moeder
■ Nederlands ■ Anders,

■ Voogd

Onderwijsgegevens:

■ Broers/Zussen

Naam basisschool:
Adres basisschool:
Postcode:

2. Administratieve benodigdheden:
De inschrijving is pas volledig indien wij alle hieronder vermelde bescheiden van uw zoon/dochter in ons bezit hebben.
Wilt u hier absoluut rekening mee houden.

■ Kopie paspoort/ID-kaart (van uw zoon/dochter)
■ Kopie paspoort/ID-kaart (van vader/voogd)
■ Kopie paspoort/ID-kaart (van moeder/voogd)
■ Schooladviesformulier basisschool
■ LWOO-verklaring (indien van toepassing)
■ Bewijs van gediagnostiseerde kenmerken
■ Uittreksel bvr kind

Plaats:

Telefoon basisschool:
Naam leerkracht groep 8:

E-mail:

Naam Intern Begeleider:
Voor plaatsing anders dan in klas 1:
Naam vmbo-school:
Adres vmbo-school:
Postcode:

Plaats:

Telefoon vmbo-school:
Doorlopen leerjaar:

3. Gegevens moeder (of voogd indien van toepassing)
Achternaam: 				

■1

■2

■3

■ wel bevorderd ■ niet bevorderd

T ype/naam opleiding:
Voorvoegsel(s):

Naam mentor:		

E-mail:

Voornamen voluit:

Ondertekening:

Adres:
Postcode

Woonplaats:

Geboortedatum: 		

Geboorteplaats:

Geboorteland: 		

Nationaliteit(en):

Mobiel: 		

Telefoonnummer(s):

Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft de wettelijke vertegenwoordiger van de aangemelde leerling
te kennen dat hij/zij van het navolgende op de hoogte is en hiervan goede nota heeft genomen.
1. Deze aanmelding betreft een voorlopige inschrijving waarop geen recht van plaatsing kan worden afgedwongen.
2. B
 innen maximaal 6 weken na ontvangst van het volledige dossier ontvangt u een schriftelijke bevestiging van
plaatsing danwel afwijzing.
3. D
 e wettelijke vertegenwoordiger van de aangemelde leerling geeft hierbij toestemming tot het opvragen van
testgegevens en andere relevante informatie bij de vorige school.
4. D
 e wettelijke vertegenwoordiger van de aangemelde leerling gaat akkoord met de schoolregels en met de kosten
van de opleiding zoals deze zijn opgenomen in de schoolgids.

E-mail:
4. Gegevens vader (of voogd indien van toepassing)
Achternaam: 				

Ondergetekende verklaart dit aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Voorvoegsel(s):

■ Moeder ■ Vader

■ Voogd

Voornamen voluit:
Plaats: 			

Adres:
Postcode

Naam:

Woonplaats:

Geboortedatum: 		

Geboorteplaats:

Geboorteland: 		

Nationaliteit(en):

Mobiel: 		

Telefoonnummer(s):

E-mail:

Handtekening:

Datum:

