Aanmeldingsformulier tweede t/m zesde leerjaar
^ĐŚŽŽůũĂĂƌ :
Persoonsgegevens leerling
Achternaam
Officiële achternaam
Officiële voornamen
Roepnaam
Geslacht
Kerkgenootschap
Geboortedatum
Geboorteplaats
Datum in Nederland 1

Voorvoegsels

Voorletters
M/

V
Nationaliteit
Geboortegemeente
Burgerservicenummer
Medische bijzonderheden

Adres
Postcode
Telefoonnummer

Huisnummer
Woonplaats
E-mailadres leerling

Ouder/verzorger (vader)
Achternaam
Voorletter(s)
Adres 2
Postcode
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer werk

Voorvoegsels
E-mailadres ouder
Huisnummer
Woonplaats
Mobiel telefoonnummer
Bijzonderheden gezin 3

Ouder/verzorger (moeder)
Achternaam
Voorletter(s)
Adres 2
Postcode
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer werk

Voorvoegsels
E-mailadres ouder
Huisnummer
Woonplaats
Mobiel telefoonnummer

Rekening sturen aan
Achternaam
Voorletter(s)
Adres 2
Postcode

Voorvoegsels
Geslacht
Huisnummer
Woonplaats

School van herkomst
Naam school
Adres
Plaats

Postcode
Telefoonnummer

1.
2.
3.

invullen indien de nationaliteit niet dezelfde is als de Nederlandse
invullen wanneer gegevens afwijken van die van de leerling
bijvoorbeeld éénoudergezin

M/

V

Hebt u bezwaar tegen het opvragen van onderzoeksgegevens van uw kind bij de vorige school?
Ja
Nee
Hebt u bezwaar tegen het doen van onderzoek, noodzakelijk voor de toelating en zorg rond de leerling?
Ja
Nee
Hebt u bezwaar dat bij extern onderzoek de onderzoeksresultaten aan de school worden toegezonden?
Ja
Nee
Waarom kiest u voor ŚĞƚ'ŽŵĂƌƵƐŽůůĞŐĞ?

Hebt u eerder een zoon/dochter op één van de vestigingen van het Gomarus College gehad?
Ja
Nee
Indien nee, dan nodigen we u uit voor een aanmeldingsgesprek. We gaan dan met u in gesprek over de
aansluiting tussen de uitgangspunten van het gereformeerd onderwijs en datgene wat uw kind thuis
meekrijgt in de opvoeding. Op www.gomaruscollege.nl vindt u meer informatie over dit gesprek. Afhankelijk
van de uitkomst van dit gesprek, wordt de aanmelding definitief.

Heeft uw zoon/dochter een beschikking voor REC cluster:

cl-1

cl-2

Bijgevoegd zijn de dossiergegevens, dan wel toestemming om die bij de huidige school op te vragen.
Huidig leerjaar leerling:
Indien u voorkeur voor een vestiging of richting heeft, kunt u dat op de volgende bladzijde aangeven.
Graag ontvangen wij zo snel mogelijk een kopie van de identiteitskaart van uw zoon/dochter voor onze
administratie.
Ouders en leerlingen conformeren zich door aanmelding aan de regels die op school gelden.
Hij/zij/beiden geeft/geven hierbij verder toestemming tot opname van de verstrekte gegevens in een
geautomatiseerd bestand (schooladministratiesysteem).
plaats:
datum:

ondertekening ouder/verzorger

ondertekening ouder/verzorger

Het ingevulde aanmeldingsformulier (met eventuele bijlagen) kunt u mailen naar info@gomaruscollege.nl .

Tweede leerjaar
Derde leerjaar
Assen
bl
tl
kl
havo
tl
vwo
havo
vwo
Drachten
bl
tl
kl
havo
tl
vwo
havo
vwo
Leeuwarden
bl
tl
kl
havo
tl
vwo
havo
vwo
Groningen Magnoliastraat
bl
havo
kl
vwo
tl
havo
vwo
Groningen Vondelpad 1

Groningen Vondelpad 2
Vakcollege (bl/kl)
Techniek&Vakmanschap
Vakcollege (bl/kl)
Mens&Dienstverlenen

VakMavo/havo

Vakcollege (bl/kl)
Techniek&Vakmanschap
BWI en PIE
Vakcollege (bl/kl)
Mens&Dienstverlenen
Z&W en E&O
VakMavo (gt)

Groningen Vondelpad 3
havo
vwo
tto
gymnasium
Groningen Praktijkonderwijs
PrO

Vierde leerjaar

Vijfde/zesde

tl

tl

tl
havo

havo

havo
vwo
gymnasium

havo
vwo
gymnasium

Vakcollege (bl/kl)
Techniek&Vakmanschap
BWI en PIE
Vakcollege (bl/kl)
Mens&Dienstverlenen
Z&W en E&O
VakMavo (gt)

havo
vwo
tto
gymnasium
PrO

PrO

PrO

Wilt u Vriend worden van het Gomarus?
Wilt u als ouder graag betrokken zijn bij het Gomarus? Dit kan door (kosteloos) Vriend te worden van de stichting
Vrienden van Gomarus. Mede door de stichting Vrienden van Gomarus willen we het gereformeerde onderwijs van
het Gomarus in stand houden en versterken. Kijk voor meer informatie op www.gomaruscollege.nl/vrienden.
Ja
Nee

