Inschrijfformulier
Gegevens leerling
Achternaam:
 Jongen

Meisje
Geboortedatum:
Adres:
Woonplaats:
Mobiele telefoon:
Inlognaam schoolsite/cijferlijst:

Voorletters:

Voornaam:

Postcode:
Email:
Wachtwoord:

Gegevens school
Naam school:
Mentor/contactpersoon op school:
Type:

VMBO

Havo
Jaar:

1e jaar

2e jaar

Plaatsnaam:

Atheneum

3e jaar


Gymnasium

4e jaar

5e jaar
 6e jaar

N en G

N en T

Profiel:

geen

E en M

C EN M
Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
Achternaam:
Voorletters:

Dhr. 
Mevr.
Indien afwijkend:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Emailadres:
Mobiele telefoon:

Pakketkeuze
 huiswerkbegeleiding
 4 dagen per week

3 dagen per week

2 dagen per week

1 dag per week
 bijles
 Aardrijkskunde

Biologie
 Duits

Economie
 Engels

Filosofie
 Frans

Geschiedenis
 Grieks

Maatschappijleer
 Latijn

Nask 2
 Nask 1

Nederlands
 Natuurkunde

Wiskunde
 Scheikunde
Beschikbaarheid bijles
Geef hier aan op welke dagen (incl. zaterdag en zondag) en tijd (tussen 08.00-22.00uur) de leerling in de gelegenheid is om de bijles
te komen volgen. Hoe groter de beschikbaarheid, hoe groter de kans dat de bijles kan worden ingepland. Geef ook aan wat uw
voorkeur is voor het aantal uren bijles per week.

 Diverse
Geef hier uw wensen of vraag aan.

Gewenste ingangsdatum en periode
Ingangsdatum:
Periode:
t/m
Gewenste overlegvorm
Naast het intakegesprek en de evaluaties, willen wij u graag regelmatig of dagelijks op de hoogte houden van de aan-/afwezigheid en
de prestaties van de leerling.
Daarvoor bieden wij verschillende mogelijkheden (meerdere keuzes zijn mogelijk).

 leerlingvolgsysteem (afgeschermde 24-uurs online informatie via de website)
 per email
 per telefoon
 persoonlijk gesprek
Opmerkingen
Gelegenheid tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen:

Naam:

Handtekening:

Datum:

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene
voorwaarden zijn op onze website te raadplegen.

Verzenden
U kunt dit formulier printen en met bijsluiting van kopie overgangsrapport/cijferlijst zenden aan:
Studiebegeleiding Haverleij
T.a.v. Administratie
Kerkstraat 15
5256 TD Hedikhuizen
(Gem. Heusden)
Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij binnen 48 uur contact met u op.

Voor accoord namens het instituut
Naam:

Handtekening:

Datum:

Studiebegeleiding Haverleij, Oberon 17, 5221 LT, Engelen (’s-Hertogenbosch), www.studiebegeleidinghaverleij.nl

