Bonaventuracollege
Aanmeldingsformulier

2e leerjaar en hoger

Dit blok wordt door de school ingevuld.
De ouders/verzorgers wordt verzocht het formulier in te vullen beginnend bij “Gegevens betreffende de leerling”
Onderstaande leerling zal het onderwijs gaan volgen m.i.v.:
De leerling wordt geplaatst in leerjaar:

afdeling:

klas:			

Vakkenpakket:

Gegevens betreffende de leerling
De leerling wordt aangemeld voor de vestiging:
Boerhaavelaan 44, Leiden

Burggravenlaan 2, Leiden

Mariënpoelstraat 6, Leiden

Schoolbaan 1, Roelofarendsveen

mavo, mavo+, vmbo-k, vmbo-b
gymnasium, atheneum, havo, mavo
gymnasium, atheneum, havo
en leerwegondersteuning			
Ik meld mij ook aan voor:
Cambridge

gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo-k

TOPklas Frans
TOPklas Kunst
KABK

Ik meld mij ook aan voor:
Sportklas
Xpressieklas

TOPklas Science
TOPklas Muziek
TOPklas wiskunde
				

Klas:

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Niveau:

gymnasium

atheneum

havo

mavo

mavo +

Komt de leerling in aanmerking voor leerwegondersteuning?

Ja

vmbo-k

vmbo-b

dyslexieverklaring

Nee

Burgerservicenummer (sofinr):
Familienaam van de leerling:
Roepnaam:		

Geslacht:

man

vrouw

Voornamen (voluit):
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:
Telefoon:

Mobiel moeder:
Mobiel vader:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Godsdienst:

Naam huisarts:

Telefoon:

Indien NIET in Nederland geboren, in Nederland sinds:
					
Van welke school komt de leerling?
Afkomstig uit leerjaar:
Is de leerling in het bezit van een mavo-of havodiploma?
Plaats:

Schoolsoort:
Nee

Ja

Zo ja, welke?		

Telefoon: 						

Naam van de directeur van de school:						

Is er al een broer of zus aanwezig op een van de vestigingen van het Bonaventuracollege?

Ja

Nee
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Gegevens betreffende de ouder(s)/verzorger(s)
(conform Regeling Adm. Leerlinggegevens O.C.&W. nr. 29)
Familienaam en voorletters vader/verzorger:
Geboorteland van vader/verzorger:

Nationaliteit:

Geboortedatum:		
Beroep vader:

E-mail:

Familienaam en voorletters moeder/verzorgster:
Geboorteland van moeder/verzorgster:

Nationaliteit:

Geboortedatum:				
Beroep moeder:

E-mail:

Welke taal spreekt u thuis:

In verband met eventuele terugstortingen
Bankrekeningnummer:

Ten name van:

Mededelingen betreffende persoonlijke omstandigheden
Overige gegevens die voor een goede opvang van de leerling van belang kunnen zijn:
(dit kan indien gewenst ook mondeling worden toegelicht)

Betreffende gezondheid:

Ruimte voor andere opmerkingen:

Datum:						Handtekening ouder/verzorger:				
				

Stuur dit formulier s.v.p. per post naar de betreffende locatie, t.a.v. secretariaat (postzegel niet nodig).
Locatie Boerhaavelaan
Antwoordnummer 10300
2300 VB Leiden

Locatie Burggravenlaan
Antwoordnummer 10264
2300 VB Leiden		

Locatie Mariënpoelstraat
Antwoordnummer 10172
2300 VB Leiden

Het Bonaventuracollege maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL).

Locatie Schoolbaan
Antwoordnummer 26021
2370 VB Roelofarendsveen
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