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035 692 76 00
info@wdz.nl

Aanmeldingsformulier schooljaar 2022-2023

www.wdz.nl

Aanmelding betreft:
of leerjaar: 		

Algemene gegevens van de nieuwe leerling
Achternaam leerling:
Voornamen:				

Roepnaam:		

m/v

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:		

Mobiel leerling: 06-

E-mailadres leerling:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:		

Nationaliteit

Indien de leerling niet in Nederland is geboren, datum in Nederland:
Burgerservicenummer (BSN) leerling:
Broer of zus al op deze school

ja

Naam broer/zus:					

Klas:

Gegevens ouders
Achternaam moeder:			

Achternaam vader:

Voorletters moeder:			

Voorletters vader :

Mobiel moeder: 06-			

Mobiel vader : 06-

E-mailadres moeder:

E-mailadres vader:

Nota’s worden betaald door: vader/moeder via IBAN nummer:

Bijzondere situaties
Ouders gescheiden:

nee

ja sinds		

Adres andere ouder (

vader

Postcode:		

Woonplaats:			

Vader/moeder overleden:

Leerling woont bij:

beide ouders

moeder):					

moeder

tel.:
Gezag:

vader sinds

eenhoofdig

moeder sinds

Indien de leerling een voogd of verzorger heeft
Naam en adres voogd/verzorger:
Telefoonnummer voogd/verzorger:		

vader

Mobiel: 06-

Z.O.Z.

gezamenlijk

Laatst bezochte school
Naam school:							

Klas/groep:

Adres:
Naam directeur basisschool:			

Telefoonnummer:

Naam docent groep 8:
E-mailadres docent groep 8:
Gedoubleerd:

nee

ja, in groep/klas:

Vakkenpakket (voor nieuwe leerlingen in 4e,5e en 6e leerjaar):

Bijzonderheden leerling
Opmerkingen en/of bijzonderheden (bijv. medische kenmerken dyslexie, ass, ad(h)d, etc.):

Heeft uw kind een dyslexie- of
andere verklaring? Voor toekenning
van eventuele faciliteiten dient het
origineel of een gewaarmerkte
kopie bij dit formulier ingeleverd
te worden.

Plaatsing brugklas
Bij toelating, indien mogelijk, graag in de klas plaatsen bij (één naam noemen):
Graag bij inlevering van dit formulier ook het originele advies van de basisschool bijvoegen.

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam: 					

Plaats:		

Datum:

Handtekening(en):
Vader:

Moeder:

Voogd:

Verzorger:

Door het tekenen van dit formulier geeft u toestemming voor uitwisseling van informatie tussen de school van herkomst en het Willem
de Zwijger College en vice versa.
Onze school moet soms persoonsgegevens delen met overheden, zoals DUO, en toezichthouders, zoals de schoolinspectie en GGD.
Daarnaast voert onze school een beveiligde leerlingadministratie. Een overzicht van onze verwerkingsketen zit in ons verwerkingsregister.
Door het versturen/ondertekenen van dit invulformulier geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens met alle verwerkers
van onze school. U kunt gebruik maken van uw recht op inzage en wissen door een afspraak te maken met onze schooladministratie.
Daarnaast kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@wdz.nl.

