Schapenkamp 200
1211 PB Hilversum
t +31 (0) 35 624 74 81
e aloysiuscollege@atscholen.nl
w hetalc.nl
a

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Geachte heer, mevrouw,
Om uw zoon of dochter aan te melden op het St. Aloysius College is het noodzakelijk dat u dit aanmeldingsformulier
volledig invult en aan ons retourneert. De door u verstrekte gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden.
Informatie over de school en het onderwijsaanbod vindt u in ons informatieboekje en op onze website www.hetalc.nl.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Zaagmans, directeur

Algemene gegevens van de leerling
Achternaam

Voorvoegsels

Eerste voornaam

Overige voornamen

Roepnaam

Voorletters

Adres*
Woonplaats*

Postcode*

Telefoon

Mobiel leerling

E-mail leerling

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit 1

Nationaliteit 2

(woonadres leerling)

Mannelijk

Vrouwelijk

Godsdienst
BurgerServiceNummer (BSN) van de leerling (=onderwijsnummer)
Indien de leerling niet in Nederland geboren is, datum in Nederland
* Alle post van school wordt naar dit adres gestuurd.

Laatst bezochte school
Naam school
Directeur/rector

Leerkracht/mentor

Adres
Woonplaats

Postcode

Telefoon

E-mail

Soort onderwijs

Gedoubleerd?

Heeft de leerling op meer dan één school gezeten?

ja

Zo ja, welke?

van / tot

Adres

Postcode

Plaats

ja
nee

nee

in groep/klas

Ouders
Achternaam moeder

Titel en voorletters

Nationaliteit

Geboorteplaats/land

Adres
Woonplaats

Postcode

Telefoon woonadres

Mobiel moeder

E-mail (verplicht)
Achternaam vader

Titel en voorletters

Nationaliteit

Geboorteplaats/land

Adres
Woonplaats

Postcode

Telefoon woonadres

Mobiel vader

E-mail (verplicht)

Indien de leerling een voogd of verzorger heeft
Naam voogd/verzorger

Titel en voorletters

Adres
Woonplaats

Postcode

Telefoon

Mobiel

E-mail

Degene die de schoolbijdrage betaalt
Naam financieel verantwoordelijke
IBAN nummer
E-mailadres financieel verantwoordelijke

Persoonlijke gegevens (die voor de begeleiding van de leerling van belang kunnen zijn)
Heeft de leerling broers of zussen?

broer(s)

Zitten er broers en/of zussen van de leerling op het St. Aloysius College?

Ja

zus(sen)
Nee

namelijk:

Het St. Aloysius College werkt binnen de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs samen met het Alberdingk
Thijm College, de Alberdingk Thijm Mavo, Groot Goylant, de International School Hilversum ‘Alberdingk Thijm’ en Laar & Berg.
Heeft u nog andere kinderen op één van deze scholen? Zo ja, waar:
Eventuele bijzonderheden (van het gezin) die u voor de school belangrijk vindt:

Heeft uw kind een ondersteuningsbehoefte m.b.t. leerproblemen, op gedrag/ concentratie, op sociaal-emotioneel vlak of op
lichamelijk gebied nodig?
ja

nee		

welke:

Indien u in bezit bent van onderzoeksverslagen verzoeken wij u om een kopie toe te voegen aan de aanmelding.

De leerling wordt aangemeld voor:
Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

MAVO

MAVO

MAVO / HAVO

HAVO

HAVO
Derde leerjaar

Vierde leerjaar

MAVO

MAVO

HAVO

HAVO

Vijfde leerjaar
HAVO

Grondslag van de school
Het St. Aloysius College is een bijzondere school. D.w.z. dat de school ook eigen regels kan en mag stellen. Met deze
aanmelding erkent en accepteert u de grondslag van de school en de schoolregels, zoals deze in de informatiegids en
op de website van de school zijn gepubliceerd.
Dienstverlening
De school ontwikkelt meer voorzieningen dan op basis van de bekostiging door de overheid mogelijk is. Deze extra
voorzieningen bestaan uit ICT-voorzieningen, excursies, festiviteiten, culturele activiteiten en overige voorzieningen.
Voor een specificatie van deze voorzieningen verwijzen we naar de jaarlijks af te sluiten dienstverleningsovereenkomst.
De bijbehorende bedragen zijn na te vragen bij de administratie.

Aanmelding
Aanvinken welke documenten u heeft bijgesloten
Kopie gelding paspoort (beide zijden) of identiteitskaart (verplicht)
Kopie medische verklaring zoals een dyslexie verklaring of onderwijskundig onderzoek (indien van toepassing)
Adviesformulier basisschool (verplicht bij aanmeldingen eerste leerjaar)
Intakeformulier (verplicht bij aanmelding instroom leerlingen)
Formulier voor beeldmateriaal (achterkant van dit formulier)

Met ondertekenen van aanmelding geeft u toestemming dat het St. Aloysius College zowel mondeling als digitaal informatie
mag krijgen van de huidige school van mijn kind, de zogeheten (warme) overdracht.

Dit aanmeldingsformulier retourneren met een kopie geldig paspoort (beide zijden) óf kopie identiteitskaart (beide
zijden). Stuur een volledig ingevuld, geprint en ondertekend exemplaar naar St. Aloysius college, Schapenkamp 200,
1211 PB Hilversum.
Plaats

Datum

Naam en handtekening van (beide) ouders/verzorgers

N.B.: van bovenstaande gegevens wordt een gedeelte opgeslagen in een geautomatiseerde vorm van persoonsregistratie (“Magister”).
De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Overige opmerkingen

