John Mottstraat 2-4
2806 HP Gouda
T 0182 51 43 44
administratieacg@carmelcollegegouda.nl
www.antoniuscollegegouda.nl

Aanmeldformulier brugklassen
Studierichting *

Opties *

⃝ gymnasium/atheneum

⃝ TTO ¹

⃝ atheneum

⃝ Technasium ²

⃝ atheneum/havo

⃝ breed

⃝ havo
* Aankruisen wat van toepassing is.
¹ Voor TTO geldt een bijdrage van € 450,² De definitieve keuze voor technasium wordt aan het einde van de brugklas gemaakt
In bijzondere gevallen kan een verzoek tot vermindering of kwijtschelding van betaling worden ingediend bij de centrale administratie van het Carmelcollege Gouda.

Gegevens van de leerling
achternaam leerling _________________________________ ⃝ meisje ⃝ jongen
voornamen ________________________________________ roepnaam ________________________________________

adres _____________________________________________ postcode _________________________________________
plaats _____________________________________________ BSN _____________________________________________
geboortedatum _____________________________________ geboorteplaats ____________________________________
geboorteland _______________________________________ nationaliteit _______________________________________
woont in Nederland sinds _____________________________
-> Een leerling die in het buitenland geboren is, moet een kopie van paspoort of vreemdelingenpas inleveren. Ook bijvoegen:
uittreksel gemeentelijke basisadministratie (BRP) met datum van vestiging in Nederland.

naam huisarts en telefoonnummer _________________________________________________________________________
(medische) bijzonderheden/diagnose _______________________________________________________________________
in geval van nood waarschuwen _________________________ telefoon __________________________________________

Toelatingsgegevens
basisschool ________________________________________ telefoon ___________________________________________
adres _____________________________________________ postcode __________________________________________
plaats _____________________________________________
naam leerkracht groep 8 _________________________________________________________________________________
(voorlopig) advies basisschool _____________________________________________________________________________
naam kind(eren) bij wie uw kind eventueel in de klas wil (of juist niet) _____________________________________________

Ouders/verzorgers
naam en voorletter ouder 1 / verzorger _________________________________________________________ (man/vrouw)
adres ______________________________________________ nationaliteit ________________________________________
postcode ______________ woonplaats _____________________________________________________________________
e-mailadres ___________________________________________________________________________________________
beroep _______________________________________________________________________________________________
telefoonnummer mobiel ______________________________ vast ______________________________________________
naam en voorletter ouder 2 / verzorger _________________________________________________________ (man/vrouw)
adres ______________________________________________ nationaliteit ________________________________________

postcode ______________ woonplaats _____________________________________________________________________
e-mailadres ___________________________________________________________________________________________
beroep _______________________________________________________________________________________________
telefoonnummer mobiel ______________________________ vast ______________________________________________
leerling woont bij:

⃝ beide ouders

⃝ ouder 1

⃝ ouder 2

⃝ anders ____________________________________

schoolgeldplichtige: ⃝ beide ouders

⃝ ouder 1

⃝ ouder 2

⃝ anders ____________________________________

IBAN nummer_______________________________________ t.n.v. __________________________ ___________________

Ondertekening
Ondergetekende onderschrijft de waarden, normen, pedagogisch/didactische aanpak en het lesprogramma van het Carmelcollege Gouda en de aanvullende informatie zoals vermeld staat in het Schoolplan, de Schoolgids en op de website van de
school.
Ondergetekende geeft toestemming voor:
- Uitwisselen van noodzakelijke informatie met school van herkomst en/of begeleidende hulpverleningsinstanties: Ja/nee *
- Gebruik van beeldmateriaal van zijn/haar kind op materiaal van school zoals website, schoolgids, social media etc: Ja/nee *
- Deelname aan de groepsfoto door en uitwisseling adresgegevens met de schoolfotograaf: Ja/nee *

* Graag doorhalen wat niet van toepassing is

Aldus naar waarheid ingevuld,
Handtekening vader / moeder / anders _____________________________________________________________________
Plaats ___________________________________________________ datum _______________________________________

Tot slot
Bedankt dat u heeft gekozen voor het Antoniuscollege Gouda. Wij zijn benieuwd naar uw motivatie. Kunt u deze hieronder
kort omschrijven (niet verplicht) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Dit formulier inleveren of verzenden naar:
Carmelcollege Gouda, t.a.v. de centrale leerlingenadministratie
Groen van Prinsterersingel 49, 2805 TD Gouda

