AANMELDINGS- EN INSCHRIJFFORMULIER
in te vullen door de administratie
voortgezet onderwijs
Het Hogeland College
datum in
Postbus 10, 9989 ZG WARFFUM
nummer

Cursus 2018 – 2019
Afdeling waarvoor toelating wordt gevraagd  havo/vwo
Vestiging
 Warffum

 vmbo
 Wehe-den Hoorn

__|__|__|__|

 lwoo
 Uithuizen

BSN
Achternaam leerling
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Tweede adres (indien van toepassing)
Postcode en woonplaats
Geboortegemeente en nationaliteit
Geboortedatum

Geslacht (m/v)

Achternaam vader + voorletters
Achternaam moeder + voorletters
Telefoonnummer contactpersoon
Telefoonnummer bij onbereikbaarheid thuis
E-mailadres vader
E-mailadres moeder
IBAN contactpersoon
Naam school

huidige klas:

Adres school
Naam basisschool

Advies basisschool:

Standaardscore Citotoets
Aanvullende gegevens over de leerling
De leerling woont bij:

 ouders

 vader

 moeder

 ouders gescheiden

 anders, namelijk
 vader overleden  moeder overleden

Als de leerling en/of de ouders niet de Nederlandse nationaliteit bezit(ten): kopie paspoort ouders + kind inleveren
m.i.v. welke datum woont de leerling in Nederland?
Psychiatrische-, leer- en/of medische diagnose (bijv. PDD/ADHD/dyslexie)
Ondersteuningsbehoefte (graag aangeven welke)
Medische bijzonderheden (medicijngebruik, allergieën, etc.)
Waarom heeft u gekozen voor Het Hogeland College?
Bij welke andere scholen was u op bezoek?
De ouders gaan akkoord met dossiervorming over het leerproces van hun zoon/dochter.
Leerlingen die Het Hogeland College bezoeken, ontvangen via een boekenfonds van Van Dijk Educatie de schoolboeken in bruikleen. Daarvoor moet een
waarborgsom worden betaald van € 75,-. Voor het gebruik van het kluisje en de kluissleutel die de leerlingen ontvangen, moet een borgsom van € 10,- worden
betaald. De ouders gaan akkoord met betaling hiervan.
Aldus naar waarheid ingevuld, datum..........………………..Handtekening ouders/verzorgers..................................……………
Voor het gebruik van beeldmateriaal, in drukwerk, op de website en social media van school, vragen wij uw toestemming.
U kunt ons hiervoor toestemming geven door het formulier op de achterkant in te vullen en te ondertekenen.

Onderwerp: Toestemming publicatie foto’s en video’s
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon
of dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het
belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon of dochter. Het
is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon
of dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook aan uw kind meegeven naar school?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht, worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat anderen foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op,
maar wij dragen wel uit naar de leerlingen om ook terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s
op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon of dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms
zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag dat ook.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, zullen we u daar apart over
informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen
gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ………………………………………..…………………..
dat er wel / geen *) foto’s en video’s door Het Hogeland College gebruikt mogen worden:




in de schoolgids en andere uitingen van de school in drukwerk (o.a. folders, flyers)
op de website van de school
op sociale-media accounts van de school (Instagram, Facebook)

Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

