Aanmeldingsformulier
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schooljaar 2021 - 2022

O Locatie Oosterstraat

O Locatie Borger					

O Locatie Boermarkeweg

O Locatie Klazienaveen

		

O Locatie Esdal Vakcollege Emmen

O Locatie Oosterhesselen

		

.

Gegevens leerling
Achternaam:
Voorvoegsels: 									Geslacht: O man O vrouw
Officiële achternaam (indien afwijkend):
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:

1

Geboortedatum: _______________________________________ Geboorteplaats:
Burgerservicenummer: _________________________________ Nationaliteit:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiele telefoon:
Gegevens land van herkomst leerling (alleen invullen als leerling niet in Nederland is geboren).

vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

openbare scholengemeenschap voor

Voeg een officieel document toe met de datum van binnenkomst in Nederland.
In Nederland sinds:

Gegevens administratie (in te vullen door het Esdal College)
Geplaatst in klas:
Stamnummer:

Hallo
toekomst,

Aanvullende gegevens ouder(s)/verzorger(s)
ouder/verzorger 1

ouder/verzorger 2

Naam en voorletter(s):_ ______________________________
vader/moeder/verzorger

_

____________________________________________________________
vader/moeder/verzorger

Telefoon: _________________________________________________________________________________________________________
Mobiele telefoon: ____________________________________

____________________________________________________________

E-mailadres: _________________________________________ ____________________________________________________________
Adres: ______________________________________________

____________________________________________________________

Postcode: ____________________________________________

____________________________________________________________

(Adresgegevens alleen invullen indien adres afwijkend is van leerling.)
Naam rekeninghouder/financieel verantwoordelijke: ____________________________________________________________________

Bijzonderheden betreffende gezinssituatie
(Ouder(s)/verzorger(s) hebben informatieplicht naar de school, denk hierbij aan gescheiden ouders, vader/moeder overleden.)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Indien ouders zijn gescheiden en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, gaat de informatieverschaffing vanuit school in principe
naar beide ouders.

Passend onderwijs
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OD
 e leerling heeft een verklaring (dyslexie, AD(H)D, PDD-NOS etc.), namelijk: _____________________________________*
OD
 e leerling heeft (het verzoek om) extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs*
Zo ja, welke type ondersteuning? ___________________________________________________________
* Indien van toepassing, kopie meezenden of nasturen.

Aanmelding voor locatie Oosterstraat:
O2
 havo

O2
 atheneum

O2
 gymnasium

O3
 havo

O3
 atheneum

O3
 gymnasium

O4
 havo

O4
 atheneum

O4
 gymnasium

O5
 havo

O5
 atheneum

O5
 gymnasium

		

O6
 atheneum

O6
 gymnasium

Wil graag extra uren:

O cultuur

O s cience

O s port

________________________________________________________________________________
Gekozen vakken: _________________________________________________________________________
Profiel:

Aanmelding voor locatie Boermarkeweg:
O 2 mavo/havo

O 3 mavo

Wil (indien mogelijk) graag geplaatst worden in de:_

O 4 mavo
O c ultuurstroom

O s portstroom/LO2

O t echstroom/T&T

_______________________________________________________________________________
Gekozen vakken: ___________________________________________________________________________
Profiel:

Aanmelding voor Esdal Vakcollege Emmen:
O 2 vmbo-basisberoeps/kaderberoepsgericht_______ O 2 vmbo-kaderberoepsgericht/mavo
O 3 vmbo-basisberoepsgericht
O 3 vmbo-kaderberoepsgericht
O 4 vmbo-basisberoepsgericht
O 4 vmbo-kaderberoepsgericht

Aanmelding voor locatie Klazienaveen:
O 2 vmbo-basisberoepsgericht

O 2 vmbo-basisberoeps/kaderberoepsgericht

O 2 vmbo-kaderberoepsgericht

O 2 vmbo-kaderberoepsgericht/mavo

O 2 mavo

O 2 mavo/havo

O 3 vmbo-basisberoepsgericht

O 3 vmbo-kaderberoepsgericht

O 3 mavo

O 3 vmbo-gemengde leerweg

O 4 vmbo-basisberoepsgericht

O 4 vmbo-kaderberoepsgericht

O 4 mavo

O 4 vmbo-gemengde leerweg

Profielkeuzes Esdal Vakcollege Emmen en locatie Klazienaveen voor leerlingen klas 3 en 4 van
vmbo-basisberoepsgericht, -kaderberoepsgericht en -gemengde leerweg:
kies één van onderstaande profielen:
O dienstverlening en producten (Emmen)
O horeca, bakkerij en recreatie (Emmen)
O mobiliteit en transport (Emmen)
O bouw, wonen en interieur (Klazienaveen)
O zorg en welzijn (Klazienaveen)
O dienstverlening en producten (Klazienaveen)

Aanmelding voor locatie Borger:
O 2 vmbo-basisberoepsgericht

O 2 vmbo-kaderberoepsgericht

O 2 mavo/havo

O 3 vmbo-basisberoepsgericht

O 3 vmbo-kaderberoepsgericht		

O 3 mavo

O 4 vmbo-basisberoepsgericht

O 4 vmbo-kaderberoepsgericht		

O 4 mavo
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Aanmelding voor locatie Oosterhesselen:
O 2 vmbo-basisberoepsgericht

O 2 vmbo-kaderberoepsgericht

O 2 mavo/havo

O 3 vmbo-basisberoepsgericht

O 3 vmbo-kaderberoepsgericht		

O 3 mavo		

O 4 vmbo-basisberoepsgericht

O 4 vmbo-kaderberoepsgericht		

O 4 mavo

Wilt u een aanvullend gesprek?

O ja

O nee

Chromebook
Leerlingen krijgen van het Esdal College een Chromebook in bruikleen. Hierop is het reglement van toepassing
dat te vinden is op www.esdalcollege.nl.

Schoolregels
Door aanmelding en ondertekening van dit aanmeldingsformulier conformeert u zich aan de schoolregels,
protocollen, het leerlingenstatuut etc. zoals die door de schoolleiding in overleg met de ouder- en leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad zijn opgesteld.

Z.O.Z.

Instemming van de ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. de aanmelding en informatieverstrekking
Ouder(s)/verzorger(s) verklaren met ondertekening dat zij inzage hebben gehad in de gegevens uit het leerlingendossier
en op de hoogte zijn van de overdracht van de verschillende bijlagen.
Datum:

______________________________________________________________________________

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
1 ___________________________________

		

2 __________________________________

Graag meezenden
1.

Kopie identiteitskaart (voor- én achterkant) of paspoort

2.

Kopie laatste rapport school van herkomst

3.

Overgangsrapport (bij instroom begin schooljaar)

4.

Lwoo-beschikking of resultaten schoolverlatersonderzoek (indien van toepassing)

Gegevens school van herkomst
Naam school:
Postadres:
Postcode: ________________________ Plaats:
Contactpersoon m.b.t. deze leerling:
E-mailadres contactpersoon:
Te bereiken op telefoonnummer:
De leerling zit nu in klas: ______________________ Doorlopen klassen:
Opleiding: ________________________________________ Niveau:
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Andere belangrijke informatie school van herkomst:

Naam van de bezochte basisschool:
Cito-score:
Advies basisschool:
Handtekening contactpersoon school van herkomst:

Datum:

Esdal
College
Postadres:
Postbus 2041
7801 CA Emmen

T: 088 - 000 9 600
info@esdalcollege.nl
www.esdalcollege.nl

