Het Fioretti College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
met gymnasium, atheneum, havo, mavo en de beroepsgerichte leerwegen, inclusief lwoo.

Aanmeldingsformulier Brugklas

Postbus 200, 2215 ZL Voorhout
T (0252) 46 17 00

voor het schooljaar 2018 - 2019

I www.fioretti.nl

Gegevens van de leerling
Achternaam:

Voorvoegsel (voluit):

Voornamen (voluit):

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats + (land):

m/v

Burgerservicenummer (BSN):
Als de leerling niet in Nederland is geboren: sinds wanneer is de leerling woonachtig in Nederland?

/

Nationaliteit:

Gesproken taal thuis:

Postcode:

Huisnummer:

Straat:

Plaats:

Telefoonnummer:

Mobiele nummer leerling:

/

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)
Ouders gescheiden?
Indien ja:

nee / ja, voogdij toegewezen aan:
willen beide ouders informatieve post ontvangen?

ja / nee, alleen

Naam vader/verzorger (achternaam, voorvoegsel voluit, voorletters):
(indien afwijkend van leerling)

Postcode+plaats:

Adres:
Telefoonnummer en mobiele nummer:
E-mailadres:
Naam moeder/verzorgster (achternaam, voorvoegsel voluit, voorletters):
(indien afwijkend van leerling)

Adres:

Postcode+plaats:

Telefoonnummer en mobiele nummer:
E-mailadres:

Gegevens huidige school
Naam school:
Adres school:
Postcode + plaats school:
Telefoonnummer school:
Contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:

>

Ga verder op de
achterzijde
van dit formulier

Op welke locatie meldt u uw kind aan?
Wilt u in de kolom een onderwijssoort (en eventueel een profiel, alleen voor Lisse) aankruisen?

basisberoepsgerichte leerweg

Fioretti College
Hillegom
infofiohillegom@fioretti.nl

kaderberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg/mavo
mavo
mavo/havo
havo

Komt uw kind in aanmerking voor leerwegondersteuning, (lwoo)?

Fioretti College
Lisse
infofiolisse@fioretti.nl

ja / nee

vwo (atheneum/gymnasium)
havo/atheneum
mavo/havo

Bovendien meld ik mijn zoon/dochter aan voor de
profielklas (niet verplicht):
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u
als ouders akkoord te zijn met de doorberekening van de kosten
(circa € 170,-) van deze profielklassen. Restitutie is niet mogelijk.

sportklas
cultuurklas
scienceklas

I ndien uw zoon/dochter geen profielklas kiest, krijgt hij/zij één uur techniek, dan wel media en cultuur aangeboden;
hier zijn geen kosten aan verbonden.

Bijzondere gegevens leerling
Wilt u aangeven of er medische of sociale bijzonderheden zijn die van belang kunnen zijn voor de school en waarmee rekening
gehouden moet worden?

Heeft u het aanmeldformulier VO (met unieke code) bijgevoegd?

ja / nee

(Dit formulier ontvangt u als de basisschool is aangesloten bij het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek)

Heeft uw zoon/dochter een dyslexieverklaring?

ja / nee

(Indien ja, dan verzoeken wij u de dyslexieverklaring mee te sturen)

Heeft u uw zoon/dochter ook op een andere VO-school aangemeld?
Zo ja, welke school en wat is de volgorde van uw voorkeur?

ja / nee

Tevens kunt u hier een eventuele voorkeur aangeven met wie uw kind wel of niet in de klas wil komen (max. 3).
Wij proberen met deze voorkeur rekening te houden.

Wij kunnen geen plaatsingsbesluit nemen zonder dat wij beschikken over een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
en een volledig ingevuld en ondertekend onderwijskundig rapport en/of aanmeldformulier VO (met unieke code).
Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de schoolregels van (de betreffende locatie van) het Fioretti College.

Datum:

Handtekening:

