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Persoonlijke gegevens

achternaam:

voornamen (voluit): 

roepnaam:        jongen/meisje

adres/huisnummer:

postcode/woonplaats:

telefoon:     mobiel nummer leerling:

geboorteplaats:     datum in Nederland (indien hier niet geboren):

geboortedatum:

nationaliteit:    BSN-nummer:

naam en voorletters moeder:

adres moeder:

e-mailadres moeder:

mobiel nummer moeder:    beroep moeder:

naam en voorletters vader:

adres vader:

e-mailadres vader:

mobiel nummer vader:   beroep vader:

het gezin bestaat uit :   jongen(s)   meisje(s)

kerkelijke gezindte:

naam huisarts:    telefoonnummer huisarts:

Als er nog broers of zussen op het Alfrink College staan ingeschreven, wilt u dan hieronder de namen vermelden

naam:      klas:

naam:       klas:

naam:       klas: 

Als de gezinssamenstelling aanleiding geeft tot opmerkingen, deze a.u.b. hieronder vermelden

Zijn er bijzonderheden m.b.t. de gezondheid van uw kind of belemmeringen om deel te nemen aan  

bepaalde activiteiten/lessen? Zo ja, wilt u die dan hieronder vermelden?

* alle leerlingen werken met een MacBook

klas 1 h/vIk kies voor: klas 1 h/v sportklas* 1 th/v* 1 tvwo* ander leerjaar*
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dyslexieverklaring:  ja/nee

Basisschool: 

leerkracht(en) groep 8:

advies basisschool:

Keuze voor laptopklas (leerlingen werken met een MacBook). Geldt alleen voor klas 1 h/v:

       Ik heb voorkeur voor plaatsing in een laptopklas

       Ik wil in een klas zonder laptop

Als uw zoon of dochter samen met een vriend of vriendin in dezelfde klas wil komen,  

zullen we proberen hiermee rekening te houden, mits deze voorkeur wederkerig is.

De naam van zijn/haar vriend/vriendin (maximaal drie namen) is:

Ondergetekende gaat akkoord met inschrijving van zijn/haar zoon of dochter als leerling van het Alfrink College  

en daarmee met de afspraken die op school gelden en vermeld staan in de schoolgids (zie www.alfrink.nl). 

plaats | datum: 

handtekening:

Ondergetekende gaat akkoord met de jaarlijkse betaling van de vrijwillige ouderbijdrage zoals  

vermeld op pagina 27 van deze brochure.

plaats | datum: 

handtekening:

Ondergetekende gaat akkoord met plaatsing van foto’s en ander beeldmateriaal van  

schoolactiviteiten op de website, social media, schoolgids, folders en ander promotiemateriaal.

ja/nee      

handtekening:
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