Datum ontvangst ( in te vullen door administratie):

AANMELDINGSFORMULIER GROEPEN 1 T/M 8
SCHROEDERSCHOOL
Ten behoeve van de leerlingenadministratie verzoeken wij u dit formulier zo volledig
mogelijk in te vullen.
Wilt u samen met dit aanmeldingsformulier inleveren:







Ondertekend formulier “Toelatings- en betalingsvoorwaarden Primair Onderwijs”.
“Informatieformulier ten behoeve van de Schroederschool”,
ingevuld door de school waarop de kinderen nu zitten, vergezeld van
gevraagde gegevens.
Ontwikkelingsbeeld Nijntje en groep 1-2 of groep 3-8, ingevuld door ouder/verzorger.
Relevante onderzoeksrapporten met betrekking tot leer- en/of gedragsproblemen.
Kopie paspoort van de leerling of bijschrijving van de leerling in het paspoort van de
ouders.
Kopie bewijs van betaling inschrijfgeld ad NAF 1.000 of EUR 500 per kind. (Geldt niet
voor Defensie en RST personeel).
Bankgegevens:
Rekeningnummer Curaçao:
MCB 26 53 98 02
t.n.v. Stichting Nederlandse School Curaçao.

Adresgegevens:
H.J.A.Schroederschool, St. Michielsweg 14B, Curacao
info@schroederschool.net
00 5999 8696375

Naam aangemelde leerling:
Geslacht:
De aanmelding geschiedt voor het schooljaar: …………………… in groep: …………
Leerling blijft (waarschijnlijk) tot en met ………-………-………(datum invullen)
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Gegevens leerling
Achternaam leerling (voluit: van de / van den etc.):
Voornamen (volgens uittreksel bevolkingsregister):
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Religie:

Gegevens ouders / verzorgers
Achternaam vader / verzorger *:

voorletters:

Achternaam moeder / verzorger *:

voorletters:

Gezinssituatie: O gehuwd O ongehuwd O gescheiden O anderszins:

Beroep vader / verzorger :
Beroep moeder / verzorger:
Werkgever te Curaçao vader / moeder / verzorger *:
Adres werkgever:
Telefoonnummer werkgever:

Aantal kinderen in het gezin: ……
De aangemelde leerling is het ……… (1e, 2e, …) kind in het gezin.
Spreektaal thuis:
Spreken de ouders / verzorgers Nederlands:
Vader / verzorger:
ja / neen
Moeder / verzorger:
ja / neen

* doorhalen wat niet van toepassing is
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Gegevens Nederland
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

E-mail:

Fax nummer:

Gegevens Curaçao
Tijdelijk adres:
Definitief adres:
Telefoon thuis:

Mobiel moeder:

E-mail:

Fax nummer:

Mobiel vader:

Periode van uitzending naar Curaçao:
Vanaf welke datum is de leerling op Curaçao:
Volgt de leerling reeds onderwijs op Curacao:
Zo ja, welke school?

ja / neen

Medische gegevens:
Huisarts :

Telefoonnummer:

Doet mee aan het inentingsprogramma:

ja / nee

Allergieën:
Andere belangrijke medische gegevens:

Eventuele andere bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de school:

Ingevuld en ondertekend door vader / moeder / verzorger *: ……………………………

Handtekening:
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