Aanmelding voor schooljaar

Geslacht

jongen

1

2

3

vmbo

het groene lyceum

4

meisje

Roepnaam

Officiële
voornamen

Tussenvoegsel

Achternaam

BSN nummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

(Volgens ID)

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel leerling

Woonsituatie

vader

tweeoudergezin

Gemeente
(Volgens ID)

eenoudergezin

moeder

anders, nl.

verzorg(st)er

Voorletters

anders, nl:
Tussenvoegsel

Achternaam
Adres

Postcode

Woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mailadres
Factuuradres is tevens
contactadres?

vader
Voorletters

ja

nee

Zo niet, mailadres factuur:

moeder
Tussenvoegsel

Achternaam
Adres

Postcode

Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Mobiel nummer

Uw zoon/dochter zit in groep:

Basisonderwijs

Speciaal Onderwijs

(voor zij-instroomleerlingen)

Uw zoon/dochter zit in klas:

Datum start VO

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO)

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Naam

Adres

Plaats

Postcode

Leerkracht/mentor

Telefoon

havo

E-mail
Leerwegadvies
havo

Theoretisch

Gemengd

Kader

Basis

Waarmee moet onze school rekening houden?

U meldt uw zoon/dochter aan bij Yuverta voor:
Basisberoepsgerichte leerweg
Is Yuverta uw eerste keuze?

Ja

Kaderberoepsgerichte leerweg

Gemengde leerweg

vmbo T+

het groene lyceum

Nee

Heeft uw zoon/dochter een diagnose? (Bijv. dyslexie, ADHD, PDD-NOS, etc.)

Ja

Nee

Zo ja, tijdens het intakegesprek wordt de gelegenheid geboden dit nader toe te lichten en, indien gewenst, een kopie van de
verklaring/onderzoek rapportage af te geven. Hierdoor zijn wij als school beter in staat de juiste begeleiding aan de leerling te
bieden.

Zit er al een broer of zus bij ons op school?

Ja - naam:

Nee

Zijn er wensen met betrekking tot klasgenoten waarbij uw zoon/dochter in de klas wil komen?
Geef maximaal 3 namen op:

U geeft de toelatingscommissie van onze school toestemming voor het opvragen van onderwijskundige, psychologische, sociaalmaatschappelijke en medische gegevens:
Ja
Nee

U geeft toestemming voor het uitwisselen van (digitale) dossiergegevens tussen Yuverta en het samenwerkingsverband.
Ja

Nee

Yuverta vmbo – het groene lyceum Nijmegen maakt regelmatig foto’s en filmpjes voor pr-doeleinden (o.a. voor de website en de
Facebookpagina). Ik heb
wel
geen bezwaar tegen het gebruik van het beeldmateriaal waarop mijn zoon/dochter te zien is.
De toestemming kan te allen tijde ingetrokken of gewijzigd worden. Uiterlijk twee jaar na het verlaten van de school worden de
foto’s verwijderd/vernietigd.

Datum:

Handtekening ouder/verzorger

