Aanmelding leerling hogere klassen
Schimmelpenninckstraat 17
3039 KS Rotterdam
T 010 465 40 22
e-mail: info@rml.nl
www.rml.nl
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pasfoto

Aanmelding voor
2 gymnasium

2 havo-vwo

3 havo

3 vwo

4 havo

4 vwo

5 havo

5 vwo

6 vwo

Gegevens leerling
Achternaam

BSN

Voornamen voluit

Geboortedatum

Roepnaam

Geboorteplaats

Geslacht

Mobiel telefoonnummer

Gegevens gezin Gegevens 1e ouder: de ouder bij wie de leerling woont, indien ouders gescheiden leven
Vader

Moeder

Vader

Moeder

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteland

Geboorteland

Nationaliteit

Nationaliteit

Adres

Adres

Postcode, woonplaats

Postcode, woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

E-mailadres

E-mailadres

Opleiding

Opleiding

Samenstelling gezin
Gezinssituatie

vader / moeder /

broer(s) /

zus(sen) / leerling is

e

kind van het gezin			

ouders gehuwd / samenwonend		

ouders leven gescheiden

vader overleden sinds		

moeder overleden sinds

Indien voogd aangesteld

Naam		

Nationaliteit

		

Adres		

Postcode, woonplaats

		

Telefoon prive		

Telefoon werk

Broer(s) / zus(sen) op school
Gesproken taal / talen thuis
Bijzondere omstandigheden gezin
		

Ja, na(a)m(en)

co-ouderschap

Laatst bezochte scholen
Naam basisschool

Advies basisschool

Adres

Score CITO

Postcode, woonplaats

Advies NIO

Naam huidige school
Adres

Afdeling

Postcode, woonplaats

Leerjaar

Naam contactpersoon (coördinator / mentor)
Mail-adres contactpersoon

Telefoon contactpersoon

Huidig vakkenpakket
Indien je in de bovenbouw zit, huidig profiel / sector
Indien je je aanmeldt voor klas 4 of hoger, gewenst profiel en gewenste vakken

Aanvullende gegevens leerling
Er is sprake van

dyslexie

AD(H)D

faalangst

iets anders, namelijk

Instantie testafname

Datum testafname

Adres instantie

Telefoon instantie

Aanvullingen / overige opmerkingen

Sport / hobby’s leerling

Reden van de keuze voor deze school

Bijlagen
Pasfoto

Kopie laatste rapport of diploma en cijferlijst

Schriftelijke uitslag Cito-toets (of andere toets)

Uitslag test(en) indien van toepassing

Schriftelijk advies basisschool

Kopie ID-bewijs

Ondertekening
Door ondertekening verklaart u het volgende:

De ingevulde informatie is volledig en naar waarheid ingevuld.
De school mag de informatie gebruiken voor het schooleigen registratiesysteem (wordt ook geraadpleegd door het zorgteam, bij de voorbereiding van
schoolactiviteiten en -reizen en – geanonimiseerd – voor statistische informatie).
Wanneer er relevante wijzigingen zijn, wordt door de ouders het initiatief genomen de school hierover zo spoedig mogelijk te informeren.
De financiële bijdragen voor de diverse schoolactiviteiten (zie de schoolgids bij financiële zaken) zullen tijdig worden voldaan door de schoolgeldplichtige.

Het inschrijfformulier dient, indien mogelijk, te worden ondertekend door de leerling en beide ouders / verzorgers.
leerling

Intakegesprek gevoerd door:

1e ouder / verzorger

2e ouder / verzorger

