Johan de Witt-gymnasium - Aanmeldingsformulier 2022-2023
Johan de Witt-gymnasium
Oranjepark 11
3311 LP Dordrecht
tel.: (078) 648 26 26
e-mail: m.vos@jdw.nl (leerlingenadministratie)
VOLLEDIG in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)

Onderstaande leerling wordt aangemeld voor klas 1 (GYM1) opleidingsperiode 2022-2023
Met Cambridge Engels:

Ja *

Nee

*Met inschrijving voor Cambridge Engels verklaart ondergetekende zich akkoord met betaling van bijbehorende cursuskosten. (zie www.jdw.nl voor schoolkosten)

Persoonsgegevens leerling
Achternaam:

Tussenvoegsel:

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

M

V

X

Geboortedatum:

Burgerservicenummer:

Geboortegemeente:

Nationaliteit 1:

herkomst*:

Nationaliteit 2:

Land van

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel:

Gegevens ouder/verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2

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 ouder/verzorger indien afwijkend t.o.v. adres leerling:

Adres van ouder/verzorger indien afwijkend t.o.v. adres leeling:

Straat:

Huisnr:

Postcode en woonplaats:
Leven beide ouders?

Straat:
Postcode en woonplaats:

Ja

Nee, gaarne toelichten:

Zijn de ouders gescheiden?

Nee

Ja

Hebben beide ouders het ouderlijk gezag?

Ja

Nee, alleen ouder/verzorger 1

Nee

Ja, naam/namen:

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

Factuurgegevens
IBAN:
Ten name van:
Adres:
Postcode:
Jdw.aanm.2022/2023

Huisnr:

Woonplaats:

Indien ja,

kind bij ouder/verzorger 1
Nee, alleen ouder/verzorger 2

kind bij ouder/verzorger 2

Overige gegevens
Graag ontvangen wij informatie/relevante documentatie die van belang is op het gebied van fysieke en/of mentale gezondheid. Denk hierbij aan dyslexie, visuele/auditieve
problematiek, diabetes, allergieën en sociaal- emotionele problematiek (ad(h)d, ass, welbevinden). Het is van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele zaken die het
functioneren van uw zoon of dochter kunnen beïnvloeden, zodat we samen voor een fijne start kunnen zorgen op het Johan de Witt-gymnasium. Het is uiteraard mogelijk om
hierover voorafgaand aan het schooljaar met elkaar in gesprek te gaan.

Voorkeur bij klassenindeling:
Wil graag in de klas bij: (naam invullen, max. 2)
Wil absoluut niet in de klas bij: (naam invullen, max. 2)
Bij de klassenindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze voorkeur, maar een garantie kan niet worden gegeven!

Aanleverende school
Naam:

BRINnr:

Adres:

Huisnr:

Postcode:

Plaats:

Laatst bezochte klas/leerjaar:

Groepsleerkracht/contactpersoon:

Tel.:

Toestemming gebruik beeldmateriaal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Na inschrijving van uw kind ontvangt u via de school meer informatie over de AVG en het eventueel geven van toestemming voor het gebruik van
(beeld)materiaal.
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).
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. leerlingenadministratie
Oranjepark 11
3311 LP Dordrecht

Wanneer het getekende exemplaar is ontvangen is uw zoon/dochter officieel aangemeld.
N.B.: In sommige gevallen kan de school een kopie nodig hebben van uw identiteitsbewijs of dat van uw kind. In die gevallen neemt de school contact met u op.

Jdw.aanm.2022/2023

