
AUGUSTINIANUM

AANMELDEN BRUGKLAS: VRAGEN VOOR DE OUDERS
naam leerling geboortedatum leerlingnummer (administratie)

AANVULLENDE GEGEVENS

leerling

mobiel nummer

wenst contact via sms 0 ja
O nee

De leerling krijgt een eigen 'AugMailadres', waarop alle e-mail met 
betrekking tot school binnenkomt.wenst contact via e-mail O ja

O nee
ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2
naam naam

nummer mobiel nummer mobiel

nummer werk nummer werk

e-mailadres e-mailadres

wenst contact via sms 0 ja
O nee wenst contact via sms 0 ja

0 nee

wenst contact via e-mail O ja
0 nee wenst contact via e-mail O ja

0 nee
BSN BSN

wettelijke vertegenwoordiger O ouder/verzorger 1 0 ouder/verzorger 2 O anders.nl*

* Indien 'anders': vul hieronder status en NAW gegevens en telefoonnummer in
status (bv. voogd)

naam

adres

postcode en woonplaats

e-mailadres

nummer mobiel

FACTUURGEGEVENS

factuuradres* O ouder/verzorger 1 O ouder/verzorger 2 O anders.nl.

IBAN behorende bij factuuradres

* LET OP: slechts één ouder/verzorger aanvinken (e-mailadres moet hierboven ingevuld zijn)

Het Augustinianum mag beeldmaterialen waar mijn zoon/dochter op voorkomt, ° ia
gebruiken t.b.v. onderwijsdoeleinden en/of promotiematerialen O nee

LET OP: ondertekenen op blz. 2 1



AUGUSTINIANUM

Naam leerling:

DIGITAAL VERSTERKT ONDERWIJS

Het Augustinianum maakt gebruik van de iPad ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Wij vragen u dan ook een iPad voor uw kind 
aan te schaffen. Dit is niet verplicht. Ruim voor de zomervakantie ontvangt u informatie over technische specificaties en de mogelijkheid om 
via Studywise (tegen gereduceerd tarief) een iPad te kopen.

HOOGBEGAAFDHEID

Is er vermoeden van hoogbegaafdheid? Is hier onderzoek naar verricht en zo ja, in welk jaar?

Indien sprake/vermoeden is van hoogbegaafdheid, welke ondersteuning heeft uw kind op de basisschool gehad? 
Wat heeft de basisschool ingezet om aan de behoefte van uw zoon/dochter tegemoet te komen?
Denk hierbij aan compacten, verrijken, versnellen

Vermoeden O ja O nee 

Onderzoek O ja O nee

Jaar:

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE(N)

Vui hieronder de specifieke ondersteuningsbehoefte(n) in die uw kind heeft (medisch/didactisch)
Bijv. lichamelijke beperkingen, diagnose dyslexie/autisme/AD(H)D, medicatie
Relevante (onderzoeks)gegevens s.v.p. meenemen. Deze gegevens maken deel uit van het aanmeldingsformulier.

Ondersteuning ouders: waaruit bestaat deze?
Denk hierbij aan hulp bij huiswerk, opstaan, tas inpakken

Ondersteuning buiten school: waaruit bestaat deze?
Denk hierbij aan thuisbegeleiding, huiswerkondersteuning, trainingen

Ondersteuning basisschool: waaruit bestaat deze? 
Denk hierbij aan een buddy, interne begeleiding

Door ondertekening van dit formulier
verklaar ik de tekst over de iPad gelezen en begrepen te hebben
verleen ik het Augustinianum toestemming gegevens op te vragen bij de school van herkomst
verklaar ik dat dit formlier naar waarheid is ingevuld. (Mocht informatie onvolledig of onbekend zijn, dan kan dat consequenties 
hebben voor de aanmelding).

Datum Handtekening ouder/verzorger
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Naam leerling:

AUGUSTINIANUM

AANMELDEN BRUGKLAS: VRAGEN VOOR DE LEERLING

Waarom heb je gekozen voor het Augustinianum?
(Je kunt meerdere redenen opgeven)

Wat zijn je hobby’s?

Als je je ingeschreven hebt voor de gymnasiumbrugklas, willen we graag weten waarom.
(Je kunt meerdere redenen opgeven)

Bij wie zou je graag in de klas willen komen?
(Je mag maximaal twee namen opgeven)
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