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klas 1h/v*

klas 1h/v sportklas*

klas 1tvwo*

andere klas nl.

Persoonlijke gegevens:
achternaam:
voornamen (voluit):
roepnaam:
jongen/meisje*
adres/huisnummer:
postcode/woonplaats:
telefoon:

mobiele nummer leerling:

geboorteplaats:
geboortedatum:
nationaliteit:

BSN-nummer:

naam en voorletters moeder:
adres moeder:
e-mail moeder:
mobiele telefoonnr. moeder:

beroep moeder:

naam en voorletters vader:
adres vader:
e-mail vader:
mobiele telefoonnr. vader:

beroep vader:

het gezin bestaat uit:

jongen(s)

meisje(s)

kerkelijke gezindte:

Als er nog broers of zussen op het Alfrink College staan ingeschreven, wilt u dan hieronder
de namen vermelden:
naam:

klas:

naam:

klas:

naam:

klas:

Als de gezinssamenstelling aanleiding geeft tot opmerkingen, deze s.v.p. hieronder vermelden:

* omcirkelen wat van toepassing is
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Zijn er bijzonderheden waarvan wij op de hoogte moeten zijn (bijv. i.v.m. de lessen
lichamelijke opvoeding)? Zo ja, wilt u die dan hieronder vermelden?

dyslexie verklaring:

ja / nee

naam huisarts:

telefoon:

Vorige school:
laatst bezochte school:
leerkracht(en) groep 8:
advies van de basisschool:

Keuze voor laptopklas:
ik heb voorkeur voor plaatsing in een laptopklas
ik wil in een klas zonder laptop

Als uw zoon of dochter samen met een vriend of vriendin in dezelfde klas wil komen, zullen
wij proberen hiermee rekening te houden, mits deze voorkeur wederkerig is.
de naam van zijn/haar vriend/vriendin (maximaal 3 namen) is:

Ondergetekende gaat akkoord met inschrijving van zijn/haar zoon of dochter als leerling
van het Alfrink College en daarmee met de afspraken die op school gelden en vermeld staan in de schoolgids.
plaats:
datum:
handtekening:

Ondergetekende gaat akkoord met de jaarlijkse betaling van de schoolkostenbijdrage zoals
vermeld op pagina 44 van deze brochure.
plaats:
datum:

handtekening:

Inschrijven geschiedt door het inleveren van dit formulier.
Daarnaast dienen uiterlijk 24 maart 2017 ingeleverd te zijn:
* Een kopie ID-kaart (vóór- en achterkant), paspoort, geboortebewijs of uittreksel BRP, met vermelding van het BSN-nummer.
* Het originele codeformulier, voorzien van een schoolstempel en handtekeningen. Werkt de basisschool niet met
een codeformulier, dan het originele onderwijskundig rapport, voorzien van schoolstempel en handtekeningen.
* Indien van toepassing een dyslexieverklaring.

