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CHECK ONS OP:WWW.ECHNATON.NL
 ZWOLLEWEG 1  •  ALMERE  •  T 036 533 12 20

Aanmeldingsformulier bk bovenbouw schooljaar 2021-2022
Echnaton is de school van voorkeur voor uw zoon/dochter:  ! Ja �   ! Nee �
Let op: als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het terugtrekken van de aanmelding van uw zoon/dochter bij de school van voorkeur op het moment 

dat deze voorkeur wijzigt!

Leerjaar: 
! 3  inleveren voor 1 april 2021 
! 4  inleveren voor 1 april 2021  

Leerroute:
! Basisberoepsgerichte leerweg (bbl)    
! Kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)

Dienstverlening & producten (d&p) basis- en kaderberoepsgericht
Kruis 1 combinatie van sectorvakken aan:
! Economie en biologie
! Biologie en wiskunde
! Wiskunde en nask 1
! Economie en wiskunde

Gegevens leerling

Achternaam    _________________________________________________________

Voorvoegsel     _________________________________________________________

Officiële voornamen   _________________________________________________________

Roepnaam    _________________________________________________________

Burgerservicenummer (bsn)  _________________________________________________________

Geboortedatum   _________________________________________________________

Geboorteplaats   _________________________________________________________

Nationaliteit    _________________________________________________________

Geboorteland    _________________________________________________________

Geslacht    _________________________________________________________

Adres     _________________________________________________________

Postcode    _________________________________________________________

Plaats     _________________________________________________________

Telefoonnummer   _________________________________________________________

Mobiel nummer leerling  _________________________________________________________

Zwemdiploma    ! Ja  � ! Nee �
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Gegevens ouder(s)/wettelijk voogd(en)

Eerste ouder/wettelijk voogd*     

Voornaam __________________________ 

Achternaam __________________________

Adres  __________________________  

Postcode  __________________________

Plaats  __________________________

Geboorteplaats  ________________________

Geboorteland   _________________________

Telefoonnummer _______________________

Mobiel nummer ________________________

Nationaliteit __________________________ 

e-Mailadres __________________________ 

*Correspondentie is bedoeld voor beide gezaghebbende ouders, maar kan soms op één adres aankomen. 
Het is de verantwoordelijkheid van gezaghebbende ouders elkaar op de hoogte te stellen.

Thuissituatie
�  ! Beide ouders zijn aanwezig
�  ! Moeder/vader** aanwezig met/zonder** stiefouder
�  ! Co-ouderschap
�  ! Woont in een pleeggezin
�  ! Anders, namelijk: ________________________________________________________________

**Doorhalen wat niet van toepassing is.

Officieel gezag ligt bij
�  ! Beide ouders
�  ! Moeder
�  ! Vader
�  ! Voogd
�  ! Anders, namelijk: ________________________________________________________________

Gegevens huidige school

Naam school    ______________________________________________________

Adres     ______________________________________________________

Postcode    ______________________________________________________

Plaats     ______________________________________________________

Telefoonnummer   ______________________________________________________

Naam leerkracht/mentor  ______________________________________________________

e-Mailadres leerkracht/mentor ______________________________________________________

Tweede ouder/wettelijk voogd*    

Voornaam __________________________ 

Achternaam __________________________

Adres  __________________________  

Postcode  __________________________

Plaats  __________________________

Geboorteplaats  ________________________

Geboorteland  _________________________

Telefoonnummer _______________________

Mobiel nummer ________________________

Nationaliteit __________________________ 

e-Mailadres __________________________ 
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Bijzonderheden
Is er bij uw kind sprake van een extra ondersteuningsbehoefte?*** ! Ja �   ! Nee �
Is uw kind blijven zitten? Zo ja, in welke klas/groep?   ! Ja �   ! Nee �Groep/klas ____
Is uw kind aangemeld voor het lwa-traject?    ! Ja �   ! Nee �
Heeft uw kind dyslexie?       ! Ja �   ! Nee �
Heeft uw kind dyscalculie?       ! Ja �   ! Nee �
Heeft uw kind een broer/zus op Echnaton?    ! Ja �   ! Nee �   
Medische bijzonderheden, medicijngebruik     ! Ja �   ! Nee �

*** Denk hierbij aan ondersteuning bij ADHD, ASS, TOS, gedragsproblematiek, leerachterstanden of een 
fysieke beperking. Heeft u ja ingevuld? Dan graag hier toelichten:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Bij te voegen documenten
Bij dit formulier inleveren in verband met correcte verwerking:
1. Verklaring dyslexie/dyscalculie
2. Verslag Passend Onderwijs Almere
3.  Onderzoeksverslag met diagnose

Topsportstatus/LOOT-status
Heeft uw kind een topsportstatus? ! Ja �   ! Nee

Tak van sport    _______________________________________________________

Naam vereniging   _______________________________________________________

Naam trainer/contactpersoon _______________________________________________________

Telefoonnummer   _______________________________________________________

e-mailadres    _______________________________________________________

Aantal trainingsuren per week _______________________________________________________

Leermiddelenfonds
Echnaton heeft een eigen leermiddelenfonds. De leerlingen krijgen boeken in  
bruikleen. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de 
voorwaarden zoals in de bruikleenovereenkomst Schoolboeken is opgesteld:  ! Ja �   ! Nee
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Ondertekening
Ondergetekende verklaart hierbij de bovenstaande gegevens naar
waarheid te hebben ingevuld.      ! Ja �   ! Nee
          
Hij/zij gaat akkoord met het uitwisselen van informatie over
zijn/haar kind met officiële instanties en scholen.   ! Ja �   ! Nee
        
Hij/zij verklaart dat het gebruik van de persoonsgegevens en het
e-mailadres voor schooldoeleinden is toegestaan.   ! Ja �   ! Nee
         
Hij/zij gaat bij extra ondersteuningsbehoefte akkoord met het
opvragen van informatie bij alle betrokken hulpverleners.  ! Ja �   ! Nee   

Datum:          _____________________________________

Handtekening gezaghebbende ouder/wettelijk voogd 1 : _____________________________________

Handtekening gezaghebbende ouder/wettelijk voogd 2: _____________________________________

Indien er twee gezaghebbende ouders zijn, dienen beide ouders te ondertekenen. Echnaton gaat met deze persoonsgegevens 
vertrouwelijk om, dit geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).


