Rythovius College
Bospoort 1 – 5521 CK Eersel
Postbus 215 – 5520 AE Eersel
Telefoon: 0497-513043
E-mail:
info@rythovius.nl
Internet:
www.rythovius.nl

INTAKEFORMULIER
Leerjaar 1
Schooljaar 2019-2020

*

1)

Verplichte categorie volledig invullen, liefst in blokletters.
Aankruisen wat van toepassing is.

2)

Aanname op basis van intake.
Plaatsing op niveau na instaptest.

AANMELDING VOOR:
mavo*

havo-kansklas*

(vmbo-t)

(mavo t/m havo)

Extra (optioneel):

Extra (optioneel):

havo/atheneum*
Extra (optioneel):

atheneum*
Extra (optioneel):

gymnasium*
Extra (optioneel):

kunststroom1)

kunststroom1)

kunststroom1)

kunststroom1)

kunststroom1)

sportstroom1)

sportstroom1)

sportstroom1)

sportstroom1)

sportstroom1)

sciencestroom1)

sciencestroom1)

sciencestroom1)

sciencestroom1)

sciencestroom1)

Kosten: € 150,-

Kosten: € 150,-

Kosten: € 150,-

Kosten: € 150,-

Kosten: € 150,-

Extra (optioneel):

Extra (optioneel):

Extra (optioneel):

Extra (optioneel):

Extra (optioneel):

Anglia2)

Anglia2)

Anglia2)

Anglia2)

Anglia2)

Kosten: € 100,-

Kosten: € 100,-

Kosten: € 100,-

Kosten: € 100,-

Kosten: € 100,-

GEGEVENS LEERLING:*
Achternaam leerling (voluit)

deze ruimte
niet invullen

Roepnaam

Geslacht:

M

/

V *

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Burgerservicenummer
Mobiel telefoonnummer
(indien van toepassing)

Gezinssituatie
Zit er al een broer of zus op
het Rythovius College?
Wordt uw kind ook op een
andere school aangemeld?

Volledig
Vader overleden
Moeder overleden

Ouders gescheiden; co-ouderschap
Ouders gescheiden; kind woont voornamelijk bij:
Anders, nl.:

Zo ja, naam:
Nee /

Klas:
Ja, namelijk:

Zo ja, naar welke school gaat de voorkeur:

Gegevens die van belang voor
de school kunnen zijn (b.v.
ondersteuningsbehoefte,
dyslexie, ADHD, enz.)
Relevante onderzoeksgegevens graag toevoegen

LICHAMELIJKE GEZONDHEID LEERLING:*
Naam:

Tel.nr.:

Gegevens huisarts
Adres:
Bijzonderheden lichamelijke
gezondheid:
Evt. medicijngebruik

z.o.z.

CORRESPONDENTIE NAAR OUDER/VERZORGER:*
De meeste informatie zal digitaal worden verstuurd. Op welk e-mailadres wenst u correspondentie te ontvangen?
Gelieve toekomstige wijzigingen in dit mailadres steeds direct door te geven via een mail naar administratie@rythovius.nl.
E-mailadres

BEROEP OUDER/VERZORGER:
Beroep vader
Beroep moeder

GEGEVENS DEBITEUR:*
IBAN-nummer
Ten name van

Let op:
De aanmelding kan slechts afgerond worden als aan het onderstaande is voldaan:
• De leerling meldt zich persoonlijk aan, in het bijzijn van minimaal één ouder/verzorger.
• De volgende documenten zijn nodig voor het in behandeling nemen van de aanmelding:
1. aanmeldingsformulier V(S)O/PRO (samenwerkingsverband);
2. kopie geldig identiteitsbewijs (graag ook kopie van achterzijde ID-bewijs);
3. onderwijskundig rapport (wordt via de basisschool verstrekt).
N.B.:
● De op dit formulier verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand.
● Ouders/verzorgers en leerling respecteren de grondslag van de school en aanvaarden de verplichting zich te houden
aan de schoolregels.
● Ouders/verzorgers geven het Rythovius College en de basisschool van herkomst toestemming tot het bespreken en
uitwisselen van de leerlingdossier-gegevens.

Datum: ………………………………………….

Plaats: ……………….…………………………

……………………………………………………
(handtekening ouder/verzorger)

……………………………………………………
(handtekening leerling)

formulier\intakeformulier leerjaar 1

