DA VINCI COLLEGE
LAMMENSCHANS

GROOT

HOE
WIL JIJ WORDEN?
2017-2018

AANMELDINGSFORMULIER BRUGKLAS
Aanmelding sluit op 15 maart 2017
De aanmelding kan alleen verwerkt worden als ook het adviesblad van de basisschool is ingeleverd.
Bij dit formulier dient een kopie van het paspoort (dubbele pagina met foto) of de identiteitskaart (beide zijden)
ingeleverd te worden.

Achternaam van de leerling 					 m/v
BSN
Voornamen voluit
Roepnaam
Adres									Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats 							06
Geboortedatum								Geboorteplaats
Geboorteland/nationaliteit
Broers/zussen op Scholengroep Leonardo da Vinci
nee ja, namen:
Naam ouder/verzorger 1
				 m/v
E-mail
Adres									Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats 							06
Nationaliteit
Beroep 									Telefoonnr. werk
Naam ouder/verzorger 2
				m/v
E-mail
Adres 									Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats 							06
Nationaliteit
Beroep 									Telefoonnr. werk
Naam vorige school
Adres
Plaats
Contactpersoon 							Telefoonnr.
Advies basisschool

Da Vinci College Lammenschans
Bètaplein 24
2321KS Leiden

Postadres
Da Vinci College Lammenschans
Postbus 9032
2300 PA Leiden

T 071 – 5769205
E lammenschans@ldvleiden.nl

www.ldvleiden.nl

DA VINCI COLLEGE
LAMMENSCHANS

EEN GROTE SCHOOL MET EEN KLEIN HARTJE
verzoekt plaatsing in

1e Leerjaar
basis/kaderberoepsgerichte leerweg
MAVO

2e Leerjaar
basis/kaderberoepsgerichte leerweg
MAVO

(één keuze mogelijk)

kiest als keuzeprogramma

sport
kunst
muziek

(één keuze mogelijk)

sport
kunst
muziek

techniek
dans
theater

wil ook in aanmerking komen voor HIGHSCHOOL

basketbal
dans
hockey
tennis

wil ook in aanmerking komen voor HIGHSCHOOL

basketbal
dans
hockey
tennis

turnen
voetbal
zwemmen
korfbal

Bij klasgenoten
Naam
Naam							

techniek
dans
theater

turnen
voetbal
zwemmen
korfbal

Klassensamenstelling is o.a. afhankelijk van niveau

Overige gegevens
Medische of andere bijzonderheden
Huisarts								Telefoonnr.
LWOO-beschikking
LGF-beschikking

ja*
ja*

nee
nee

Dyslexieverklaring
Dyscalculieverklaring

ja*
ja*

nee
nee

*) indien “ja” kopie toevoegen

Eventuele opmerkingen

Denkt u aan het adviesblad?
Plaats/datum aanmelding 										
Ouders en leerlingen conformeren zich bij ondertekening aan de missie van de school, de afspraken en de (leef)regels zoals
verwoord in de schoolgids en geven toestemming voor de uitwisseling van gegevens met de vorige school.

Handtekening vader

Handtekening moeder

Da Vinci College Lammenschans
Bètaplein 24
2321KS Leiden

Handtekening verzorger/voogd

Postadres
Da Vinci College Lammenschans
Postbus 9032
2300 PA Leiden

T 071 – 5769205
E lammenschans@ldvleiden.nl

www.ldvleiden.nl

