Aanmeldingsformulier schooljaar 2022 - 2023

PRAKTIJKONDERWIJS | VMBO | MAVO | HAVO | ATHENEUM
GYMNASIUM | TWEETALIG ONDERWIJS
BRUGKLAS

Locatie Kanaalstraat			

leerjaar 1

basisberoepsgerichte leerweg

met leerwegondersteuning

kaderberoepsgerichte leerweg

met leerwegondersteuning

gemengde leerweg
future 				(max. 20 aanmeldingen - kijk voor meer info op de website)

Locatie Heemskerkstraat		

leerjaar 1

mavo / havo brugklas					
havo / vwo brugklas					
havo / vwo brugklas tweetalig
atheneum / gymnasium brugklas				
atheneum / gymnasium brugklas tweetalig

Aanmelden kan tot 15 maart 2022
Wanneer de aanmelding niet door de school van uw kind wordt gedaan, kunt u het formulier opsturen naar:
CSG De Goudse Waarden, t.a.v. Centrale Administratie, Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda
Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in behandeling genomen.
Wilt u de volgende bijlagen meesturen:


het adviesformulier van de basisschool, waarop een unieke code staat ten behoeve van het OSO


een kopie van het geboortebewijs óf paspoort óf id-kaart van de leerling (na de inschrijving wordt de kopie vernietigd)
Ondertekening


Ik verklaar akkoord te gaan met de afspraken die bij CSG De Goudse Waarden gelden en vermeld staan in de 		
schoolgids (te vinden op de website).

Ik geef toestemming voor het opvragen van de gegevens bij de school van herkomst en het doen van onderzoek
noodzakelijk voor toelating.

Ik geef toestemming tot opname van de verstrekte gegevens in een geautomatiseerd bestand conform de wet 		
bescherming persoonsgegevens.
datum: 								woonplaats:

handtekening ouder/verzorger 1: 					

LOCATIE KANAALSTRAAT		
Kanaalstraat 31			
2801 SC Gouda			
(0182) 51 60 77			

handtekening ouder/verzorger 2:

LOCATIE HEEMSKERKSTRAAT		
Heemskerkstraat 105		
2805 SN Gouda			
website: degoudsewaarden.nl
(0182) 57 30 00			
e-mail: ca@degoudsewaarden.nl

Gegevens leerling

Laatst genoten opleiding leerling

Achternaam

Naam huidige school

Voorvoegsel

Adres

Voorna(a)m(en)

Plaats

Roepnaam

Advies basisschool

Geslacht

Jongen

Meisje

Genderneutraal

Geboortedatum

Naam huidige
opleiding

Geboorteplaats

Leerjaar huidige
opleiding

Geboorteland
(indien anders dan
Nederland)

Diversen
Heeft de leerling broers en/of zussen op De Goudse Waarden (gehad)?

Indien anders:
in Nederland sinds:

Ja

Nationaliteit

Nee

Is de leerling ook aangemeld op een andere school?

Burger Service
Nummer (BSN)

Ja

Nee

Zo ja, welke school?

Gegevens ouder / verzorger 1
Naam en voorletters
ouder / verzorger 1

Ondersteuningsbehoefte
Man

Vrouw

Genderneutraal

Straat + huisnummer

Heeft de leerling specifieke ondersteuningsbehoefte
(zoals o.a. dyslexie, autisme of lichamelijke handicap)
Ja *

Nee

Zo ja, welke:
Postcode +
plaatsnaam
Telefoon thuis

*) Verklaring én verslag van onderzoek meesturen! Deze gegevens maken
deel uit van het aanmeldingsformulier.

06 - nummer
E-mail

Gezinssituatie
Gegevens ouder / verzorger 2

Volgens de burgerlijke stand woont de leerling bij:

Naam en voorletters
ouder / verzorger 2

Beide ouders / verzorgers
Ouder / verzorger 1
Man

Vrouw

Genderneutraal

Ouder / verzorger 2

Straat + huisnummer

Anders:

Postcode +
plaatsnaam

(digitale) Informatieverstrekking

Telefoon thuis
06 - nummer
E-mail

Speciale opmerkingen / verzoeken

Aan beide ouders / verzorgers
Aan ouder / verzorger 1
Aan ouder / verzorger 2

