Aanmeldingsformulier

Locatie Zandlaan
Leerjaar 2 en hoger
Schooljaar 2020-2021

Gegevens leerling
PERSONALIA

jongen


Roepnaam

meisje


Officiële voornamen
Achternaam
ja


Heeft uw kind op dit moment een oudere broer of zus op het Streek zitten?

nee


ADRESGEGEVENS
Huisnr

Straat
Postcode

Woonplaats

0 6

Mobiel
IDENTITEIT

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum
Geboorteplaats

Geboorteland

In Nederland sinds

Nationaliteit

Gegevens ouders/verzorgers
WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER 1
Voorletters
vader


Achternaam
moeder


anders nl.


CONTACTGEGEVENS
E-mail
Telefoon

Mobiel

0 6

Mobiel

0 6

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER 2
Voorletters
vader


Achternaam
moeder


anders nl.


CONTACTGEGEVENS
E-mail
Telefoon

Vervolg formulier op achterzijde z.o.z.

Samen leren, samen leven!

Gezin

 Woont thuis bij ouders
 Ouders gescheiden, kind woont bij
 Ouder(s) overleden, nl. vader

vader
moeder

anders, nl.

moeder

Aanvullende informatie

Heeft de leerling minimaal zwemdiploma A behaald?
Heeft de leerling een dyslexieverklaring?
Heeft de leerling op de basisschool een onderwijsarrangement (OA)?
Heeft de leerling een diagnose, bijvoorbeeld ASS, ADHD of PDD-NOS?
Heeft de leerling een arrangement via het Samenwerkingsverband?
Is de leerling getoetst voor praktijkonderwijs?
Heeft de leerling clusteronderwijs genoten?
namelijk cluster
1 2
3
4

ja
ja 1
ja1
ja1
ja1
ja1
ja1

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Overige bijzonderheden (bijvoorbeeld medisch)
1

indien ja, graag een kopie van de verklaring/het rapport bijvoegen.

Gegevens huidige school
Naam huidige school
Naam contactpersoon
Reden van aanmelding
Huidige leerstroom

 praktijkonderwijs

Huidige leerjaar

1

2

 bbl

3

 kbl

 mavo

 havo

4

Hierbij meld ik mijn kind aan voor leerjaar:


Praktijkonderwijs (2 en hoger)



Bbl (leerjaar 2)



Ο Geen aanvullend programma



Kbl (leerjaar 2)



Ο Sportklas



Mavo – gl (leerjaar 2)





Bbl Vakroute Techniek (leerjaar 2)



Kbl Vakroute Techniek (leerjaar 2)

1

Bbl (leerjaar 3)
Kbl (leerjaar 3)







Bbl (leerjaar 4)
Kbl (leerjaar 4)







Mavo-gl (leerjaar 3)
Mavo-gl (leerjaar 4)




1

Er kan maximaal één keuze gemaakt worden.
1




Ο Musicalklas

aanvullend programma met sportklas of musicalklas (kosten € 75,--)

 PIE (produceren, installeren & energie) met de vakken wiskunde
en natuur-/scheikunde
 BWI (bouwen, wonen & interieur) met de vakken wiskunde en
natuur-/scheikunde
 Z&W (zorg & welzijn) met de vakken biologie en geschiedenis
 D&P (dienstverlening en producten):
kies 1 van de volgende opties:
Ο Economie en wiskunde
Ο Economie en biologie
 PIE (produceren, installeren & energie) met
de vakken wiskunde en natuur-scheikunde En kies 1 optie uit:
 D&P (dienstverlening en producten):
Ο Geschiedenis
Ο Beeldende
kies 1 van de volgende opties:
vorming
Ο Economie en wiskunde
Ο Economie en biologie

ONDERTEKENEN
Datum

Naam

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

Dit formulier (en eventuele aanvullende verklaringen/rapporten) s.v.p. uiterlijk 1 mei 2020 afgeven op of opsturen naar
onderstaand adres.
Opsturen per post

Afgeven op locatie

CSG Het Streek
t.a.v. afd. decanaat
Postbus 460
6710 BL Ede

CSG Het Streek (locatie Zandlaan)
receptie
Zandlaan 25
6717 LN Ede

hetstreek.nl

