AANMELDINGSFORMULIER EERSTE KLAS

SCHOOLJAAR 20... - 20…
Geachte mevrouw/meneer,

Ten behoeve van de leerlingenadministratie verzoeken wij u dit formulier volledig in te vullen.
Er is sprake van aanmelding indien het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld, getekend en vergezeld gaat van:
w
het Vespucci College inlichtingenformulier, ingevuld door de toeleverende school
w
het onderwijskundig rapport
w
uitreksel geboorte akte
w
advies van de basisschool
w
uitslag van de gemaakte schooltest (cito, eindtoets funderend onderwijs, route 8)
w
relevante onderzoeksrapporten m.b.t. leer- en/of gedragsproblemen
uittreksel bevolkingsregister Curaçao
w
w
kopie paspoort
w
aanbetaling van Ang. 500,00 schoolgeld. Dit bedrag wordt alleen bij afwijzing
door de aannamecommissie geretourneerd
(MCB-bank rekeningnummer 14 66 17 08 t.n.v. Stichting Nederlands
Middelbaar Onderwijs Curacao, St. Michielsweg 14S, Julianadorp, Curaçao)

Naam aangemelde leerling:

Aanmelding voor:
EERSTE KLAS HAVO / VWO
EERSTE KLAS VMBO-TL (theoretische leerweg) / HAVO

Leerling blijft (waarschijnlijk) tot en met:

Datum ontvangst:
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Gegevens leerling:
Officiële achternaam
Tussenvoegsel (van de, van den etc.)
Voornamen (volgens uittreksel bevolkingsregister)
Roepnaam
Geboortedatum

Geslacht

Geboorteplaats
Nationaliteit
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer mobiel
E-mail adres
Gegevens ouders / verzorgers
Achternaam vader / verzorger

Voorletter(s)

Achternaam moeder / verzorgster

Voorletter(s)

Correspondentieadres vader/moeder/verzorg(st)er
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer vaste aansluiting
Mobiel 1: vader/verzorger
Mobiel 2: moeder/verzorgster
Fax
E-mail adres ouders/verzorgers

Werkgever vader / moeder / verzorg(st)ers:
Aantal kinderen
De aangemelde leerling is het

(1e, 2e,….) kind in het gezin

Is de leerling op Curaçao geboren?

ja

nee

Vader / Verzorger

ja

nee

Moeder / Verzorgster

ja

nee

Geboorteland vader / verzorger
Geboorteland moeder / verzorgster
In welke taal is onderwijs gevolgd en hoeveel jaar?
Spreektaal thuis
Spreken de ouders / verzorgers Nederlands?

Huisarts
Bereikbaarheid bij noodgevallen (minimaal 2 tel.nrs.)
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m/v

Aanvullende informatie waarvan het belangrijk is dat de school ervan op de hoogte is:
Zijn of waren er in het gezin bijzondere omstandigheden die op de ontwikkeling van uw zoon of dochter
van invloed zijn geweest? Bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden, langdurige ziekte, medicijngebruik,
allergie of problemen in de lichamelijke ontwikkeling.

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Toelichting:

Is er sprake van leerproblemen?
Toelichting:

Is er sprake van gedragsproblemen?
Toelichting:

Is er sprake van aanmelding op meerdere scholen?
Genoten basisonderwijs
Naam school
Straat + huisnummer
Postcode + Plaats
Leerkracht groep 8

Ondertekening
Ondergetekende verklaart hierbij:
*

kennis te zullen nemen van de Vespucci College schoolgids die jaarlijks wordt uitgebracht;

*

kennis te zullen nemen van het feit dat het staatsexamen afgenomen wordt op Bonaire;

*

akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden (zie onze website) en aan te geven voor welke
betalingstermijn(en) u kiest;

*

1 termijn

2 termijnen

8 termijnen

kennis te zullen nemen van en akkoord te gaan met de op het Vespucci College geldende regels
voor leerlingen zoals die voor ieder schooljaar worden vastgelegd en gepubliceerd;

*

akkoord te gaan met informatieuitwisseling tussen Vespucci College en toeleverende school
indien nodig voor juiste plaatsing van de leerling;

*

akkoord te gaan met het afnemen van relevante testen volgens het programma

*

de gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening vader / verzorger
Handtekening moeder / verzorgster
Datum

Plaats
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