Aanmeldingsformulier 2022-2023
Leidenweg 60
6843 LD Arnhem
T. 026-320 8830
www.produsarnhem.nl
Vooraf:
1. Ouders/verzorgers kunnen hun kind maar bij één school aanmelden.
2. Aanmeldingen gelden alleen als u het adviesformulier van de basisschool bijvoegt.
3. Aanmeldingen zijn pas definitief zodra onze school het Onderwijskundig rapport (OKR) van de
basisschool heeft ontvangen.
Gegevens leerling
Achternaam:

Burgerservicenummer:

Roepnaam:

Geslacht: 0 man 0 vrouw

Voornamen:
Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

Geheim 0 ja 0 nee

Eventueel leerling: 06 -

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

Nationaliteit:

Medicijngebruik op school:
Huisarts:

Praktijknaam:

Telefoon:

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
1e contactpersoon

2e contactpersoon

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

0 vader | 0 moeder | 0 anders, nl.

0 vader | 0 moeder | 0 anders, nl.

Tel. thuis:

Tel. thuis:

Tel. mobiel:

Tel. mobiel:

Beroep: (niet verplicht)

Beroep: (niet verplicht)

E-mail:

E-mail:

Land van herkomst:

Land van herkomst:

Alleen invullen als het adres van (één van) de ouders of verzorgers anders is dan dat van de leerling
Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Plaats:

Ouderlijk gezag:

0 Beide ouders/verzorgers

0 ouder 1

0 ouder 2

Aan wie moet de post gericht worden?
0 Beide ouders/verzorgers

0 ouder 1

* doorstrepen wat niet van toepassing is.

0 ouder 2

0 anders, nl.

0 anders, nl.
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Gegevens gezin
Samenstelling

vader / moeder / verzorger / verzorgster / ……broer(s) / ……zus(sen)

Plaats in het gezin

0 1e kind

Broer of zus op deze school

0 nee 0 ja

0 2e kind

0 3e kind

0 4e kind

0 5e kind

0 ouder 1

0 ouder 2

0 anders nl.

Zo ja, naam en klas
Ouders gescheiden

0 nee 0 ja

Leerling woont bij

0 ouders

Welke taal wordt thuis gesproken?
Zijn er bijzonderheden?

Zo ja, welke?

Gegevens eventuele voogd

Naam:

Telefoon:

Instantie:

E-mail:

Aanmelding leerjaar
Aanmelding voor leerjaar:

Klas

(wordt door school ingevuld)

Advies van de basisschool / huidige school:
Bij wie wil de leerling graag in de klas
zitten?

1.
2.

Gegevens school van herkomst
Naam huidige school
Soort school

0 basisschool

0 voortgezet onderwijs

0 (V)SO*school

Straat en huisnummer
Telefoon
Naam leerkracht huidige groep of mentor
E-mail:

Telefoon:

Aantal jaren onderwijs in Nederland
Huidige klas
Bij aanmelding vanaf leerjaar 2:
Is de TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) voor
Praktijkonderwijs aanwezig?

0 ja

0 nee

Financiën Voor ons betalingssysteem hebben we de volgende gegevens nodig:
Welke ouder/verzorger verricht betalingen?

0 vader 0 moeder 0 anders, nl.

Voorletters en naam
Is het gezin in bezit van Gelrepas?

0 ja Voeg een kopie van de Gelrepas bij
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Identiteitsbewijs en andere documenten
Is de leerling in Nederland geboren of
woont hij/zij al langer dan 2 jaar in
ons land?

0 ja
0 nee Voeg een kopie van registratieformulier COA bij met daarop
datum van aankomst in Nederland.

Toestemming Door ondertekening van dit formulier geven ouders/verzorgers toestemming voor het volgende:
1. Aanvullende inlichtingen inwinnen bij de vorige school.
2. De verstrekte gegevens opnemen in het leerlingendossier van de school.
3. Het afnemen van aanvullende testen en/of aanvullende observaties te doen, indien dat nodig is om de
Toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs aan te kunnen vragen of om de behoefte aan extra
ondersteuning vast te stellen.

Naar waarheid ingevuld door
Naam ouder 1:

Naam ouder 2:

Naam gezaghebbende:

Datum:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Checklist op te sturen documenten:
Vereist
0
Dit aanmeldingsformulier - Burgerservicenummer mag niet ontbreken (staat op Zorgpas)
0
Adviesformulier basisschool (origineel, ondertekend)
Indien van toepassing
0
Kopie Gelrepas

Opsturen naar:

0

Produs Praktijkonderwijs
Postbus 30064
6803 AB Arnhem
E. info@produsarnhem.nl
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Toestemming gebruik beeldmateriaal
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij een belangrijke gebeurtenis of activiteit kan een foto de sfeer en het (leer)plezier beter
overbrengen dan een tekst. Daarom maken we foto’s en soms filmpjes van schoolactiviteiten, zowel in
als buiten het schoolgebouw. Dat beeldmateriaal gebruiken we in folders, de schoolgids, presentaties
en op de website. We gaan er zorgvuldig mee om en plaatsen geen foto’s waar leerlingen schade van
kunnen ondervinden.
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn wij verplicht om u schriftelijk
toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal waarop uw zoon of dochter te zien is.
Door het invullen en ondertekenen van het strookje onderaan deze brief, geeft u deze toestemming.
Wilt u dat ook samen met uw zoon/dochter bespreken? Als uw zoon/dochter ouder is dan 16 jaar
(peildatum 1 september 2017) dan moet hij/zij het formulier zelf invullen om deze toestemming te
geven. De gegeven toestemming geldt voor de gehele schoolcarrière van uw kind op Produs
praktijkonderwijs.
Met vriendelijke groet,
De heer R. Broekmans
Locatiedirecteur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van …………………………………………...
dat beeldmateriaal door Produs gebruikt mag worden voor de website, schoolgids, folders,
berichtgeving via de media en presentaties van de school.

Datum: ____________________

________________________________
Handtekening ouder/verzorger

________________________________
Handtekening leerling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Toelating tot de school is niet afhankelijk van toestemmingsverlening en u kunt deze
toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.
Intrekken van deze toestemming kan door een brief of e-mail te sturen naar Produs praktijkonderwijs,
Postbus 30064, 6803 AB Arnhem of info@produsarnhem.nl.
De verwerkingsverantwoordelijke is het bevoegd gezag van Produs praktijkonderwijs: de
Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Overbetuwe, Arnhem en Liemers gevestigd aan de
Saturnus 5, 6922 LX te Duiven.
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