Johan de Witt-gymnasium - Aanmeldingsformulier 2018-2019
Johan de Witt-gymnasium
Oranjepark 11
3311 LP Dordrecht
tel.: (078) 648 26 26
fax: (078) 648 26 27
e-mail: e.visser@jdw.nl
VOLLEDIG in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)

Onderstaande leerling wordt aangemeld voor klas 1 (GYM1) opleidingsperiode 2018-2019
Met Cambridge Engels:

Ja

Nee

Persoonsgegevens leerling
Achternaam:

Voorvoegsel:

Voorna(a)m (en):
Roepnaam:
Geslacht:

man

vrouw

Geboortedatum:

Burgerservicenummer:

Geboortegemeente:

Nationaliteit 1:

herkomst*:

Nationaliteit 2:

Land van

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

Gegevens vader/verzorger

Gegevens moeder/verzorgster

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel:

Telefoon mobiel:

e-mail adres:

e-mail adres:

Nationaliteit:

Nationaliteit:
*

Land van herkomst :

Land van herkomst*:

Adres van vader/verzorger indien afwijkend van leerlingadres :

Adres van moeder/verzorgster indien afwijkend van leerlingadres:

Straat:

Huisnr:

Postcode en woonplaats:
Leven beide ouders?

Ja

Zijn de ouders gescheiden?

Straat:

Huisnr:

Postcode en woonplaats:
Nee, vader overleden
Nee

Ja

Nee, moeder overleden
Indien ja,

kind bij vader

kind bij moeder

Aantal kinderen in gezin:
Broer/zus op het Johan de Witt-gymnasium:

Nee

Ja, naam/namen:

In te vullen door Johan de Witt-gymnasium
Datum ontvangen:
Volgnummer:

Jdw.aanm.2018/2019

Factuurgegevens
IBAN:
Ten name van:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Overige gegevens
Overige opmerkingen die u van belang acht voor het goed functioneren van uw zoon/dochter op onze school op het gebied van gezondheid (slechthorend,
suikerziekte e.d.), gedrag (ADHD, autisme e.d.) of anders (dyslexie e.d.).

Aanleverende school
Naam:

BRINnr:

Adres:

Huisnr:

Postcode:

Plaats:

Laatst bezochte klas/leerjaar:

Groepsleerkracht/contactpersoon:

Tel.:

Ondergetekende verklaart verplichtingen na te komen die voortvloeien uit plaatsing op het Johan de Witt-gymnasium gedurende de gehele
schoolloopbaan van de leerling (zie o.a. onze schoolgids).
Met aanvinken van onderstaand vakje verklaart ondergetekende akkoord te gaan met plaatsing van foto’s -waarop de leerling is afgebeeld tijdens
schoolactiviteiten- in publicaties van de school en akkoord te gaan met het maken van video-opnamen in de les die uitsluitend ten doel hebben
docenten in hun loopbaan te coachen, dit alles gedurende het schooljaar 2018-2019. Voor toestemming:

□

(aanvinken indien akkoord).

Datum:

Plaats:

Handtekening ouder/verzorger:

Na invullen van dit formulier dient u dit, voorzien van uw handtekening, per post te sturen naar:
Johan de Witt-gymnasium
t.a.v. leerlingadministratie
Oranjepark 11
3311 LP Dordrecht

Wanneer het getekende exemplaar is ontvangen is uw zoon/dochter officieel aangemeld.
* Wanneer de leerling en/of de ouders van de leerling in Nederland geboren is/zijn, dient u tegelijk met het aanmeldingsformulier een kopie van een geldig
paspoort/ID van de leerling en van beide ouders mee te sturen.
* Wanneer de leerling en/of de ouders van de leerling niet in Nederland geboren is/zijn, dient de school gelijktijdig met het aanmeldingsformulier de volgende
documenten te ontvangen:


Een kopie van een geldig paspoort (van de leerling én van beide ouders)
of
een kopie van het document vreemdelingenwet (van de leerling én van beide ouders)
of
een kopie van het identiteitsbewijs (van de leerling én van beide ouders).
Op onze site vindt u instructies voor de juiste aanlevering van een kopie identiteitsbewijs. De kopieën van de identiteitsbewijzen zullen alleen worden gebruikt
voor het controleren van de identiteit van de leerling en beide ouders.

Jdw.aanm.2018/2019

