
Aanmeldingsformulier
 gegevens leerling
 personalia
Roepnaam        M   V

Voornamen (voluit)  

Voorletters    Tussenvoegsel  

Achternaam    

 adresgegevens
Straat en huisnummer     

Postcode en woonplaats     

Gemeente   

Land   

Telefoon privé        Geheim

Telefoon mobiel (van kind)        Geheim

Email-adres (van kind)   

 identiteit
Nationaliteit   

Geboortedatum       

Geboorteplaats   

Geboorteland   

BSN-nummer (van kind)   

In Nederland sinds       

Onderwijs in Nederland sinds      

 huisarts
Naam    

Straat en huisnummer     

Postcode en plaats     

Telefoonnummer   

 aanmelding
Aanmelding voor leerjaar (1-6)  

Broer of zus op deze school?  Ja    Nee

gemeentelijk

Gymnasium
hilversum

Vaartweg 54
1217 sv Hilversum

telefoon 035 624 11 81
fax 035 621 00 18

info@ggh.nu
www.gymnasiumhilversum.nl
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 gegevens ouders/verzorgers
 ouder/verzorger 1
Voorletters en achternaam        M   V

Adres indien afwijkend    

 

Telefoon 1        Geheim

Telefoon 2        Geheim

E-mail-adres   

Nationaliteit   

Geboorteplaats en -land   

Opleiding en beroep  

Bankrekeningnummer  IBAN 

Relatie tot kind  Ouder  Voogd  Verzorger 

Wettelijk vertegenwoordiger  Ja    Nee

 ouder/verzorger 2
Voorletters en achternaam        M   V

Adres indien afwijkend    

 

Telefoon 1        Geheim

Telefoon 2        Geheim

E-mail-adres   

Nationaliteit   

Geboorteplaats en -land   

Opleiding en beroep  

Bankrekeningnummer  IBAN

Relatie tot kind  Ouder  Voogd  Verzorger 

Wettelijk vertegenwoordiger  Ja    Nee

Schoolbijdrage betaald door:  Moeder  Vader  Voogd/verzorger

  gezinssituatie
Heeft uw kind oudere broers of zussen?           Nee     Ja, aantal:

Heeft uw kind jongere broers of zussen?           Nee     Ja, aantal:

Heeft u opmerkingen over de gezinssituatie van uw kind die voor de school van belang zijn?

 Nee    Ja, namelijk: 



 ouderparticipatie
Denkt u dat u vanuit uw kennis, opleiding of werkervaring een bijdrage kunt leveren aan:

  Medezeggenschapsraad      Ouderraad      Schoolbestuur

Indien ja, graag een toelichting

 gegevens laatst bezochte school
Naam school  

Soort onderwijs  Basisschool     Anders: 

Naam directeur/leerkracht 

Straat en huisnummer    

Postcode en plaats    

Land  

Telefoon   

 schoolloopbaan
Heeft uw kind een jaar overgedaan of overgeslagen?         Nee     Ja, namelijk jaar:   

     overgedaan    overgeslagen

 hoogbegaafdheid
Mijn kind is   mogelijk hoogbegaafd

   hoogbegaafd, aangetoond met een WISCIII of WISCV test:

 (een kopie van het rapport graag meesturen met dit formulier)

 TIQ: VIQ: PIQ:  In het jaar:

 extra ondersteuning
Is er sprake van:       Doofheid?   Nee   Ja       Slechtzien?  Nee   Ja       Stotteren?  Nee   Ja

Is er sprake van dyslexie?  Nee   Ja – rapport beschikbaar (niet ouder dan 2 jaar)?     Nee   Ja 

Staat uw kind momenteel onder medische controle?     Nee   Ja, waarvoor?

 

Is uw kind een lange periode ziek geweest?     Nee     Ja – periode: 

Heeft u opmerkingen over de gezondheid van uw kind die voor de school van belang zijn?    

 Nee   Ja, namelijk:

Is er sprake van een aandachtsstoornis of een vorm van autisme? 

 Nee   Ja, namelijk:

Vervolg op ommezijde



Is het nodig geweest om extra ondersteuning voor uw kind te organiseren op school?           

   Nee   Ja, namelijk:     binnen school    buiten school       

Zo ja, met welk doel?   

Van welke aard?  

Door wie/welke instantie? 

Hoe lang?

Is voortzetting gewenst?  Ja  Nee

 overige opmerkingen
Van welke clubs en/of vereniging(en) is uw kind lid? 

  

Opmerkingen in verband met klassenindeling

Met de invoering van de AVG is de wet- en regelgeving omtrent verwerking van persoonsgegevens aangescherpt. 
De school verwerkt de persoonsgegevens van uw kind alleen voor onderwijsdoeleinden zoals voortkomt uit de wettelijke grondslag.  
Nadere informatie hierover kunt u vinden op de website van de school. Met de inschrijving en ondertekening van
het aanmeldingsformulier heeft u kennis genomen van het beleid van de bescherming van de privacygegevens van uw kind.

 communicatie
Onze school maakt gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal op onze sociale media, website en   
drukwerk. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.

 
 ondertekening
Plaats    

Datum   

Handtekening ouder/verzorger 1 

  

Handtekening ouder/verzorger 2


