Contactadres

Stadsgraaf 22, 3650 Dilsen-Stokkem
Tel: 089/56 96 80
Mail: vannitsen.tilly@scholengroep14.be

LEERLINGENFICHE BIJ INSCHRIJVING

2016-2017

Gelieve in te vullen in drukletters

Inschrijvingsregister nr. (secr) ___

Datum: ___________ Uur: _____
Inschrijving voor het 1ste jaar Duid de studierichting aan (Omcirkel).

A-stroom
Latijn

B-stroom
Moderne Wetenschappen

1B

Vorige school: ____________________________________________________ leerjaar: ______
Inschrijving voor een ander leerjaar Vul de naam van de studierichting in
Studierichting: ____________________________________________________ leerjaar: ______
Vorige school: ___________________________________________________________________
Studierichting: _______________________________________ leerjaar: ______
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Persoonsgegevens leerling
Naam: __________________________
Voornaam: ________________________________
Geslacht: □ J □ M
Geboorteplaats: ____________________________
Geboorteland: ____________________
Geboortedatum: ____________________________
Nationaliteit: _____________________
Rijksregisternummer: _______________________
Straat - nummer - bus: __________________________________________________ ____ ____
Postcode - gemeente: ______ ____________________________________________________
GSM leerling: ____________________
E-mailadres leerling:
Thuis vast toestel: _________________
__________________________________________
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Familiale gegevens

2.1

Woon en leefvorm

□ twee-oudergezin □ één-oudergezin
□ pleeggezin
□ adoptie

2.2







2.3






□ nieuw samengesteld gezin
□ instelling

□ co-ouderschap
□ begeleid zelfstandig wonen

Natuurlijke vader
Naam: __________________________
Voornaam: ________________________________
GSM: __________________________
E-mailadres: ________________________________
Beroep: __________________________
Diploma: ________________________________
Telefoon werk: ___________________
Info werk: ________________________________
Nationaliteit: ____________________
Geboortedatum: ____________________________
Adres
 □ zelfde als bij de persoonsgegevens leerling
 □ ander:
straat-nummer-bus: _________________________________________________
postcode-gemeente: _______ _________________________________________
Natuurlijke moeder
Naam: __________________________
GSM: __________________________
Beroep: __________________________
Telefoon werk: ___________________
Nationaliteit: ____________________

Voornaam: ________________________________
E-mailadres: ________________________________
Diploma: ________________________________
Info werk: ________________________________
Geboortedatum: ____________________________



2.4





2.5





2.6




2.7
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□
□
□
□

Adres
 □ zelfde als bij de persoonsgegevens leerling
 □ ander:
straat-nummer-bus: _________________________________________________
postcode-gemeente: _______ _________________________________________
Indien van toepassing: nieuwe partner vader (indien samenwonend)
Naam: __________________________
GSM: __________________________
Beroep: __________________________
Telefoon werk: ___________________
Nationaliteit: ____________________

Voornaam: ________________________________
E-mailadres: ________________________________
Diploma: ________________________________
Info werk: ________________________________
Geboortedatum: ____________________________

Indien van toepassing: nieuwe partner moeder (indien samenwonend)
Naam: __________________________
GSM: __________________________
Beroep: __________________________
Telefoon werk: ___________________
Nationaliteit: ____________________

Voornaam: ________________________________
E-mailadres: ________________________________
Diploma: ________________________________
Info werk: ________________________________
Geboortedatum: ____________________________

Indien van toepassing: voogd
Naam: ___________________________
Voornaam: ________________________________
Telefoon: _______________
GSM: _______________
Straat - nummer - bus: __________________________________________________ ____ ____
Postcode - gemeente: ______ ____________________________________________________
Indien van toepassing: verblijf internaat of in een instelling
Naam instelling: ________________________________ Contactpersoon: _________________
Telefoon: _______________
GSM: _______________
Straat - nummer - bus: __________________________________________________ ____ ____
Postcode - gemeente: ______ ____________________________________________________

Indicatorgegevens

Het gezin ontving een schooltoelage in het vorige schooljaar.
De leerling is op het moment van de inschrijving tijdelijk of permanent buiten het gezinsverband
opgenomen door een gezin, persoon, voorziening of sociale dienst.
De ouders behoren tot de binnenschippers, kermis- of circusexploitanten, artiesten of
woonwagen-bewoners.
De moeder beschikt niet over een Belgisch diploma SO of een studiegetuigschrift of een daarmee
gelijkwaardig studiebewijs, eventueel uit het buitenland.
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Diverse gegevens

5

Zorg

Godsdienstkeuze ________________________________________________
Verplaatsing naar school: □ te voet □ fiets □ motorfiets □ openbaar vervoer □ auto
Afstand woonplaats  school: ____ km
Huisdokter ________________________________
Onze zoon/dochter eet ’s middags: □ school □ thuis (thuis enkel voor leerlingen van de 2de en 3de graad)

Begin juni ontvangt u een zorgfiche waarop u leer- en ontwikkelingsproblemen kan kenbaar maken.

Handtekening van de ouder(-s) / voogd

De ouders gaan akkoord met het schoolreglement en het opvoedingsproject van Atheneum Maasland - Durven doen te lezen op www.campusmaasland.be.

