Aanmeldformulier
Gegevens van de leerling
Achternaam

Geboortedatum

Roepnaam

Geboorteplaats

Voornamen

Geboorteland

Straat en huisnummer

Nationaliteit

Postcode en plaats

Geslacht

m

v

Burger Service Nr.
Bij wie woont de leerling

beide
ouders

vader

Broers / zussen op Spring High

nee

ja, nl.

Schoolinformatie moet worden
gestuurd aan (graag één
hokje aanvinken)

beide

vader

Gegevens van de 1e wettelijk vertegenwoordiger
Relatie tot leerling
vader
moeder
Achternaam

moeder

afwisselend
bij beiden

moeder

anders, nl.

voogd
E-mailadres

verzorger

anders, nl.

Voorletters
Voornaam
Nationaliteit

Geboorteland

1e telefoonnr.

Opleiding

2e telefoonnr.

Beroep

Gegevens van de 2e wettelijk vertegenwoordiger
Relatie tot leerling
vader
moeder
Achternaam

voogd
E-mailadres

verzorger

Voorletters
Voornaam
Nationaliteit

Geboorteland

1e telefoonnr.

Opleiding

2e telefoonnr.

Beroep

alleen in te vullen indien anders dan van de leerling
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Medische gegevens en andere zaken van belang voor het onderwijs
Zijn er bijzonderheden die voor ons van
nee
ja, nl.
belang zijn te weten (medisch, sociaalemotioneel, lichamelijk etc)?

Is officieel vastgesteld (middels een verklaring)
dat sprake is van dyslexie of dyscalculie?

dyslexie

dyscalculie

Heeft uw zoon / dochter een zwemdiploma?
Zijn er bepaalde activiteiten waaraan uw
zoon/dochter niet mee mag doen?

nee

ja

nee

ja, nl.

geen van beide
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Aanmeldformulier
Gegevens vorige basisschool Na
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
CITO/NIO score (indien bekend)
nee

Is de leerling wel eens blijven

ja, in groep

zitten?
Huidig leerjaar

groep 6

groep 7

groep 8

Advies basisschool

vmbo-k

vmbo-tl

vmbo-tl/havo

havo

havo/vwo

vwo

bijzonderheden
Is er een NIO toets (intelligentie onderzoek)
afgenomen?

nee

ja, omdat

Is er een arrangement toegekend?

nee

ja, op het
gebied van

niet meer op basisschool
nog niet bekend

Contactpersoon / leerkracht

Gegevens vorige VO-school (indien van toepassing)
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
CITO/NIO score (indien bekend)
Is de leerling wel eens blijven
zitten?

nee

ja, in klas
klas 3

Huidig leerjaar

klas 1

klas 2

Advies VO-school

vmbo-tl

vmbo-tl/havo

havo

havo/vwo

vwo

klas 2

klas 3

Mentor / Decaan
Aanmelding gewenst voor
Aanmelding gewenst vanaf

volgend schooljaar

anders, nl.

Groep / klas

groep 7

klas 1

groep 8

Ondertekening
Ondergetekende, zijnde de wettelijke vertegenwoordiger van de aan te melden minderjarige leerling en gemachtigd tot het doen van
deze aanmelding, verklaart hierbij dat de leerling deelneemt aan de reguliere intake en plaatsingstoetsen en voorts aan de
psychologische toetsen die naar het oordeel van Springhigh noodzakelijk zijn voor een adequate begeleiding van de leerling tijdens
de schoolloopbaan. Ondergetekende geeft de verantwoordelijke, het bevoegd gezag van de Onderwijsstichting Esprit te Amsterdam
toestemming om informatie en onderzoeksgegevens op te vragen bij derden. De verwerking van de gegevens vindt o.a. plaats voor:
toeleverende- of vervolgschool, DUO en zover dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de verantwoordelijke.
Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben aangeleverd en ingevuld of onder toezicht, met goedkeuring
heeft laten invullen.

Datum

-

-

Handtekening
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