AANMELDINGSFORMULIER BOVENBOUW HAVO/VWO

2022 | 2023

Belangrijk
Graag ontvangen wij bij de aanmelding van nieuwe leerlingen een kopie van het legitimatiebewijs
of een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Zo zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens juist in ons systeem worden vermeld. Daarnaast geldt het aanmeldingsformulier bij
toelating tot het Montessori College Nijmegen en Groesbeek tevens als inschrijfformulier.
Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen (s.v.p. met zwarte pen of (dunne) zwarte stift).

1. DEZE AANMELDING IS VAN:

Naam:

Richting:
		

□
□

havo

Nijmegen
havo / vwo

vwo

t 024-328 30 00
MMvmbo / MC Agora

Leerjaar:
		
		
		

□
□
□
□

t 024-328 70 00

klas 3

Groesbeek

klas 4

MMvmbo / 10-15 Agora

klas 5

T [024] 399 55 60

klas 6

www.montessoricollege.nl
info@montessoricollege.nl

verbaas jezelf.

In te vullen door de leerlingenadministratie
Datum ontvangst aanmeldingsformulier:
Datum ontvangst kopie identiteitsbewijs of uittreksel GBA:
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2. GEGEVENS LEERLING
Roepnaam:							□ jongen  

□

meisje  

□

Voornamen: (volgens uittreksel uit Gemeentelijke Basisadministratie)

Achternaam (voluit van de/van den, etc.):

Geboortedatum:			Geboorteplaats:
Indien niet geboren in Nederland, sinds wanneer in Nederland:
Straat + huisnummer:
Postcode:				Woonplaats:
Tel. thuis:				

Tel. mobiel leerling:

E-mail:
Nationaliteit 1: 			

Nationaliteit 2:

Burgerservicenummer (BSN):

3. GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
Achternaam en voorletters van vader/moeder/verzorger1:
Straat + huisnummer:
Postcode:				Woonplaats:
Dit is het factuuradres			

ja/nee1

E-mail2 ouder/verzorger 1:
E-mail2 ouder/verzorger 2:
Tel. privé:				Tel. werk:
Tel. mobiel:

Gegevens tweede ouder indien leerling op twee adressen woont
Achternaam en voorletters vader/moeder/verzorger1:
Straat + huisnummer:
Postcode:				Woonplaats:
Dit is het factuuradres			

ja/nee1

E-mail2:
Tel. privé:				Tel. werk:
Tel. mobiel:
1 Doorhalen wat niet van toepassing is.
2 Dit e-mailadres wordt door de school gebruikt voor het digitaal sturen van brieven en andere informatie voor ouders. Daarnaast
kunnen ouders met dit e-mailadres inloggen in Somtoday.
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x

4. GEZINSSAMENSTELLING/EVT. BIJZONDERHEDEN
Gezinssamenstelling:
De aangemelde leerling is het:		

(1e, 2e, etc.) kind in gezin van:	   kinderen

Op het Montessori College zit(ten)/zat(en) reeds:		

kind(eren) uit dit gezin.

Eventueel tests/onderzoeken aanwezig? ja/nee1
Zo ja, welke?
Eventuele bijzonderheden die voor de school van belang zijn:

5. GENOTEN BASISONDERWIJS (altijd invullen)
Naam school:
Straat + huisnummer:
Postcode:					Plaats:
Advies basisschool:
CITO-score:

6. GENOTEN VOORTGEZET ONDERWIJS
Naam school:
Locatie:					Plaats:
Tel. school:			
Naam contactpersoon:
E-mail contactpersoon:
Doorlopen onderwijs:

□

vmbo-b

□

vmbo-k

Doorlopen leerjaren:

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.
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□

vmbo-g

□

vmbo-t

□

havo

□

vwo

7. BIJ AANMELDING LEERJAAR 3
Verplichte keuze:
			
			

□
□
□

muziek

of

Frans		

of

Engels

of

□
□
□

beeldende vorming

aantal jaar al gevolgd:

Spaans			

aantal jaar al gevolgd:

Cambridge Engels		

aantal jaar al gevolgd:

8. BIJ AANMELDING LEERJAAR 4, 5, EN 6 (kies één van de opties)
Profiel:
		
		
		

□
□
□
□

CM
EM
NG
NT

Achterliggende keuzes binnen profiel:
Vak(ken) in vrije deel:
Bij vwo: kies een tweede moderne vreemde taal: (kies één van de opties)

□
□
□

9. ONDERTEKENING
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Naam:
Datum:

Het Montessori College werkt met een privacyreglement. U vindt het privacyreglement op onze website.
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Frans
Duits
Spaans

