Aanmeldingsovereenkomst
Fortes Lyceum
voor cursus 2023 / 2024

IN TE VULLEN DOOR DE OUDER(S) / VERZORGER(S)

VERTROUWELIJK

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE LEERLING
Achternaam:
Voornamen (volledig):

Meisje

Roepnaam:
Geboortedatum:

-

-

Jongen

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

(Thuis)telefoonnummer:

Nationaliteit:

Mobiel tel.nr. leerling:
Burgerservicenummer (vroegere sofinummer)
Indien niet geboren in Nederland dan datum van vestiging in Nederland
GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S)
(aanvinken indien van toepassing)

Vader

Pleegvader

Verzorger

Naam en voorletters:

Telefoon tijdens kantooruren:

Adres:

Postcode / Plaats:

E-mailadres:

Mobiel tel.nr.:

(aanvinken indien van toepassing)

Moeder

Pleegmoeder

Verzorgster

Naam en voorletters:

Telefoon tijdens kantooruren:

Adres:

Postcode / Plaats:

E-mailadres:

Mobiel tel.nr.:

Gezinssamenstelling:

Aantal broer(s)

in de leeftijd van

Aantal zus(sen)

in de leeftijd van

Overleden (indien van toepassing):
vader / pleegvader / verzorger in

(jaartal)

moeder / pleegmoeder / verzorgster in
(jaartal)
AANVULLENDE GEGEVENS:
Dyslexieverklaring:

Huisarts

aanwezig

niet aanwezig

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Vorige school

Welke school bezocht uw kind vóór het Fortes Lyceum?
Naam:
Adres:
Plaats:
Opleiding + Leerjaar:
(indien van toepassing)
Contactpersoon:

ADVIES BASISSCHOOL:
Bijzonderheden

Ruimte voor nadere toelichting of opmerkingen:
(bijvoorbeeld belangrijke medische informatie)

Talent ontwikkel programma
aanmelding
Fortes Lyceum
voor cursus 2023 / 2024

Een motivatiegesprek/vaardigheidstest kan onderdeel uitmaken van de plaatsingsprocedure

Naam leerling:
Kruis aan voor welk talent je kiest:

ArtFactory

(mavo/havo/atheneum)

De talentontwikkelprogramma’s kosten 250 euro.

Sports

(mavo/havo/atheneum)

Technasium

(havo/atheneum)

Als je niets hebt aangekruist dan kom je automatisch in de basisstroom
Optioneel:
Fast Lane English kan op Atheneum niveau bovenop een talent gekozen worden,
je volgt dan 2 uur extra les. Voor Fast Lane English brengen we de werkelijke kosten in rekening
(denk hierbij aan een meerdaagse reis naar het Verenigd Koninkrijk).

Fast Lane English (atheneum)
In te leveren stukken:
•
Volledig ingevulde aanmeldingsovereenkomst
•
Talent ontwikkel programma aanmelding
•
Een kopie van een ID-bewijs of een kopie van een paspoort (voor- en achterkant).

De door u hierboven verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden opgenomen in ons
digitale leerling informatiesysteem. De gegevens worden gebruikt om een optimale leerlingbegeleiding te kunnen bieden. De
gegevens zullen in geen geval zonder toestemming aan derden verstrekt worden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

Handtekening Ouders/verzorgers:

Datum:

