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2672 LD Naaldwijk
Postbus 180 2670 AD Naaldwijk
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AANMELDFORMULIER 2019/2020 (in blokletters invullen)
KIES JE SCHOOL (max. één school aankruisen)
GASTHUISLAAN

IRENESTRAAT - gepersonaliseerd leren school

Havo – atheneum – gymnasium - vwo-plus
Extra keuze bij vwo-advies:
gymnasium/vwo-plus

Vakcollege – mavo – mavo/havo
Extra keuze
DMB-academie
Voetbalklas

HOOGELAND - Technasium
Mavo – havo – vwo – vwoCambridge
Extra keuze bij vwo-advies:
vwoCambridge (met toelatingsprocedure)
vwo

SWEELINCKLAAN
Vakcollege – mavo – mavo/havo
Extra keuze bij mavo en mavo/havo advies:

SBK-klas

LAGE WOERD
Praktijkonderwijs – Vakcollege lwoo – Vakcollege
* Het kan in een enkel geval voorkomen dat wij je niet kunnen plaatsen op de school van je keuze. Dan nemen wij contact met je op.

Gegevens van de leerling
Achternaam (voluit geschreven)

man

vrouw*

Voornaam of namen
Roepnaam
Adres leerling
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer leerling

te
thuis

** / mobiel

E-mailadres leerling

@

Geboortedatum en -plaats

/

Geboorteland en nationaliteit

/

In Nederland sinds/Burgerservicenr.

/

Broer of zus op ISW: naam/locatie

/

**

Godsdienst/kerkgenootschap
De leerling woont bij:
	
Ouder/Verzorger 1
(eerste contactpersoon voor de school)

Ouder/Verzorger 2

Achternaam en voorletter(s)
Relatie tot de leerling

vader

moeder

verzorger

voogd*

vader

moeder

verzorger

voogd*

Nationaliteit
Adres
(alleen invullen als adres anders is dan bij gegevens leerling)

Postcode en woonplaats
(alleen invullen als adres anders is dan bij gegevens leerling)

Telefoon thuis

**

**

Telefoon mobiel 		

**

**

Telefoon werk

**

**

E-mailadres

@

* aankruisen wat van toepassing is
** aankruisen indien geheim 				
Interconfessionele Scholengroep Westland pro - lwoo - vakcollege - mavo - havo – vwo

@

Ook achterzijde invullen en ondertekenen a.u.b.

Naam huisarts(en praktijk)

Tel.nr.

Medische bijzonderheden

Naam vorige school
Plaats/Telefoonnummer

/

Naam groepsleerkracht/mentor

Ondergetekende meldt bovengenoemde leerling(e) aan voor de Interconfessionele Scholengroep Westland en geeft daarmee te kennen
de interconfessionele grondslag van de school te respecteren en akkoord te gaan met deelname aan de schoolactiviteiten, die deel
uitmaken van het onderwijsprogramma.

(plaats)

(datum)

ouder(s)/verzorger(s)

Overeenkomst Ouderbijdrage
De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het Reglement Ouderbijdrage. Dit is te vinden op onze website
www.isw.info > over ISW > ouderbijdrage. De ondergetekende verklaart hierbij het reglement te aanvaarden en de ouderbijdrage
te zullen betalen. Deze bereidheid heeft betrekking op
Achternaam leerling
Voornaam/voornamen

(plaats)

(datum)

ouder(s)/verzorger(s)

