Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB)
vwo havo mavo

Aanmeldingsformulier 2019/2020
Plak hier een
recente foto
De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam
T : 020-642 39 02
E : administratie@csb-amsterdam.nl
W: www.csb-amsterdam.nl
F : CSBAmsterdam

S.v.p. in BLOKLETTERS invullen.
Gegevens leerling
Roepnaam:

Jongen / Meisje *

Voornamen (voluit) :
Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Woonadres:

Nr.

Telefoon thuis:

Mobiel leerling:

Geboortedatum:

Postcode:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Burgerservicenummer (BSN):
Nationaliteit:

Plaats:

(kopie paspoort/ID meenemen waarop dit staat)
2e Nationaliteit:

Indien NIET in Nederland geboren, in Nederland sinds:

Gegevens ouders/verzorgers
Leerling woont bij: beide ouders / moeder / vader / afwisselend bij beiden / verzorger *
Voorletters en achternaam ouder 1 (vader/moeder*):
Emailadres ouder 1:

(wij hanteren dit emailadres voor communicatie)

Mobiel nummer ouder 1:
Voorletters en achternaam ouder 2 ( vader/moeder*):
Emailadres ouder 2:
Mobiel nummer ouder 2:

Voorletters en achternaam verzorger:
Mobiel nummer verzorger:
Emailadres verzorger:
Als de ouders niet op één adres wonen, kunt u hier de gegevens van ouder 2 invullen, als u wilt dat ook ouder 2
correspondentie ontvangt.
Vader/Moeder*:
Naam:
Postadres:
Van welke basisschool komt uw kind:
*

Nr.

Postcode/plaats:
Plaats:

Groep: 8

Doorhalen wat niet van toepassing is!

N.B. In verband met digitale communicatie is het belangrijk dat uw emailadres correct en duidelijk is ingevuld.
ZIE OMMEZIJDE !!!

Bijzonderheden betreffende de leerling willen wij graag zo duidelijk mogelijk toegelicht krijgen
Is uw kind langdurig ziek/ziek geweest/chronische ziekte? Indien ja: …….……………………………………....…
Gebruikt uw kind medicatie? Zo ja, welke:

…………………………………………………………….

Is er sprake van ADHD / ADD / ASS / ODD of anders:

…………………………………………………………………

Is er sprake van een lichamelijke beperking? Zo ja, welke: …………………………………………………………………
Heeft uw kind een leerprobleem, zoals:
Dyslexie

ja/nee*

Dyscalculie

ja/nee*

Anders

ja/nee*

welke: ……………………………………………………

Indien u bij deze vraag een of meerdere keren "ja" heeft ingevuld, ontvangen wij graag een officiële verklaring
Welke ondersteuning heeft uw kind nodig?
Heeft uw kind op de basisschool extra begeleiding gehad. Zo ja, waarvoor:
Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden (ouder overleden/ziekte/echtscheiding in het gezin e.d.)?
Geeft u WEL/GEEN* toestemming voor het publiceren van foto's/filmmateriaal* van uw kind:
op de website/in nieuwsbrieven/in PR-materiaal van de school*.
*

Doorhalen wat niet van toepassing is!

Aanmeldingsprocedure
Kernprocedure Amsterdam: Aanmelden maandag 4 t/m vrijdag 15 maart van 14.00-17.00 uur
Kernprocedure Amstelland: Aanmelden maandag 11 t/m vrijdag 15 maart van 14.00-17.00 uur
Extra aanmeldingsavond: woensdag 13 maart van 18.00-20.00 uur

Wilt u bij aanmelding de volgende documenten meenemen:
Origineel aanmeldingsformulier Kernprocedure met basisschooladvies (krijgt u van de basisschool)
Ingevuld aanmeldingsformulier van onze school
Uitslag van eventuele aanvullende testen (zoals verklaring dyslexie e.d.)
Kopie van officieel document waarop het BSN staat (bijv. ID of paspoort)
Een recente pasfoto (wilt u deze voorop het inschrijfformulier plakken)
Aldus naar waarheid ingevuld
Datum:
Plaats:

Naam en handtekening ouder/verzorger: ________________________________

