Inschrijfformulier vmbo 2022-2023
Locatienaam:

Yuverta vmbo Den Haag-Madestein

Gegevens van de leerling
BSN

Roepnaam
Alle voornamen
Achternaam

Geslacht

Postcode

Plaats

Straat

Huisnummer

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit(en)

In Nederland sinds

meisje

jongen

(Indien van toepassing)

Wettig identiteitsbewijs
Ja

Paspoort nr.

ID-kaart nr.
Administratie vraagt inzage

Nee Reden
Administratie checkt bericht van DUO over uitschrijving basisschool
De inschrijving wordt gedaan voor
Leerjaar

1

2

Onderbouw

Leerjaar

3

4

Basisberoepsgerichte
leerweg

Kaderberoepsgerichte
Leerweg

Kookklas

Technologie & Toepassing

Gemengde
leerweg

Theoretische
leerweg

ja

nee

Indien van toepassing
Paardenklas

Is leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) geadviseerd?

Verwacht advies basisschool
vmbo

Basisberoepsgerichte
leerweg

Kaderberoepsgerichte
leerweg

Gemengde
leerweg

Theoretische
leerweg

Anders, namelijk

Gegevens vooropleiding
Basisonderwijs t/m groep

Speciaal basisonderwijs t/m groep

Aantal jaren dat het (speciaal) onderwijs is gevolgd
Vmbo B/K/G/T

t/m leerjaar

Anders, namelijk

t/m leerjaar

Yuverta vmbo Den Haag-Madestein
Madesteinweg 25, 2553 EC Den Haag

telefoon: (070) 4400625
vmbo.denhaag.madestein@yuverta.nl

Inschrijfformulier vmbo 2022-2023
Locatienaam:

Yuverta vmbo Den Haag-Madestein

Naam huidige school
Postcode

Plaats

Straat

Huisnummer

Telefoon

Naam contactpersoon

Gegevens van de 1e ouder/voogd/verzorger (betalingsplichtige)
Achternaam

Voorvoegsel

Voorletters
Geslacht

Geboorteland
vrouw

man

Nationaliteit
Relatie tot de leerling

Postcode

Plaats

Straat

Huisnummer

Telefoon

Overdag bereikbaar op

ouder

voogd

verzorger

E-mailadres

Gegevens van de 2e ouder/voogd/verzorger
Achternaam

Voorvoegsel

Voorletters
Geslacht

Geboorteland
vrouw

man

Nationaliteit
Relatie tot de leerling

Postcode

Plaats

Straat

Huisnummer

Telefoon

Overdag bereikbaar op

ouder

voogd

verzorger

E-mailadres
1e ouder/voogd/verzorger

Welke ouder is contactpersoon?

2e ouder/voogd/verzorger

Overige gegevens (invullen niet verplicht)
Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden (b.v. een handicap) of andere relevante informatie waar de school rekening
mee moet houden wordt u verzocht om dit in een brief schriftelijk te melden aan de school en hieronder aan te geven.
Er is sprake van persoonlijke omstandigheden waar de school rekening mee moet houden. Deze omstandigheden meld ik
in een brief aan de school.

Ondertekening
Het door u opgegeven (mail)adres en telefoonnummer(s) zal door de school gebruikt worden om u/uw kind te informeren over
zaken die de school/leerling betreffen.
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord dat hun kind zonder voorbehoud aan
alle verplichte schoolactiviteiten mee zal doen.
Plaats

Datum

Handtekening 1e ouder/voogd/verzorger

Yuverta vmbo Den Haag-Madestein
Madesteinweg 25, 2553 EC Den Haag

telefoon: (070) 4400625
vmbo.denhaag.madestein@yuverta.nl

