A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R B R U G K L A S 2 0 2 2 - 2 0 23
Uitsluitend in te vullen door PCC:

Versie: 23 december 2021

BETREFT VESTIGING: (s.v.p. keuze omcirkelen)
AL
AF
AO
HE
BE

Ingeschreven door:

(Dakpan)studie:

Klas:

startdatum:

Dit formulier graag digitaal invullen, printen en meenemen tijdens de aanmeldingsweek.

LEERLING
Roepnaam: ______________________________________________________

Geslacht:

v

m

n

Voornaam (voluit): ______________________________________________________________________________
Achternaam: _____________________________________________________

BSN: ________________________

Geboortedatum: _______________ Geb. plaats: ________________________ Geboorteland: _______________
Nationaliteit: _______________________ Eventueel datum vestiging in NL: ______________________________
Mobiel leerling: _______________________________

LEEFSITUATIE
Voorletters: _________Geslacht:

v

m

Achternaam 2e contactpersoon: ______________________________ Voorletters: _________Geslacht:

v

m

Achternaam 1e contactpersoon: _____________________________

Leerling woont bij:

beide

Broer(s)/zus(sen) op het PCC:

1e contactpersoon
ja

2e contactpersoon

elders

nee

CONTACTGEGEVENS van eerste contactpersoon
Straat:

________________________________________________________________

Postcode: __________________

Huisnummer: __________

Woonplaats: ________________________________________________________

Vast telefoonnummer: __________________________

Mobiel:

_______________________________________

E-mailadres (van eerste contactpersoon): _________________________________________________________
EXTRA telefoonnummer: _________________________

van (opa/oma etc.): ______________________________

CONTACTGEGEVENS van tweede contactpersoon (bijv. indien woonachtig op ander adres)
Straat: __________________________________________________________________

Huisnummer: __________

Postcode: _____________________ Woonplaats: _______________________________________________________
Vast telefoonnummer: ___________________________ Mobiel: __________________________________________
E-mailadres: ___________________________________ Tweede Magister-account gewenst:

ja

nee

BASISSCHOOL
Schoolnaam: _____________________________________ Plaats: ________________________ Groep: ___t/m ___
Schoolnaam: _____________________________________ Plaats: ________________________ Groep: ___t/m ___
Reden doublure(s) / schoolwisseling / versnelling: _____________________________________________________
Naam groepsleerkracht(en) groep 8:_________________________________________________________________
Basisschooladvies:

vwo

havo

vmbo Tl

vmbo Kb

vmbo Bb

Bij dubbeladvies beide aanvinken.

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 kan UITSLUITEND in de AANMELDINGSWEEK van 1 t/m 4 maart 2022. Zie voor de exacte data en tijdstippen: www.pcc.nu.

AANMELDING VOOR:

(vestiging en eventuele opties s.v.p. aankruisen)

□

□

Vwo-Xtra:

□ Sport & Lifestyle

PCC HET LYCEUM
□ Atheneum

□ Gymnasium

Vwo:

□ Atheneum

□ Gymnasium

PCC FABRITIUS

□ Design & ondernemen

□

PCC OOSTERHOUT
Vakcollege:
□ Techniek
□ Allround

□

PCC HEILOO

□ Sportklas
□ Cultuurklas
□ Zelfwerkzaamheidsuren

Specials:
□ Sportklas

□

PCC BERGEN
□ Sportklas
□ Cultuurklas
□ Zelfwerkzaamheidsuren

□ Cultuurklas

Havo:
□ Havo

□ Sportklas

niet voor vwo-Xtra

Heeft de leerling contacten (gehad) met hulpverlenende instanties en zo ja, welke:
_____________________________________________________________________________________________
Overige bijzonderheden leerling: _________________________________________________________________
(bijv. dyslexie, adhd, medicijngebruik, epilepsie, gehoor/gezichtsvermogen; gelieve een verklaring mee te sturen.)

INFORMATIE

• Communicatie tussen school en ouders/verzorgers verloopt veelal via digitale weg. Daarom vragen wij u om
een actueel e-mailadres.
• De schoolboeken worden rechtstreeks door het Rijk aan de school vergoed. Voor extra voorzieningen en
activiteiten wordt een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd van € 80.
• Leerlingen van het PCC werken met een Chromebook dat b.v.k. wordt aangeschaft of gehuurd via de Rent
Company; meer informatie hierover ontvangt u na aanmelding. (Zie ook www.pcc.nu/chromebook.)
• Extra kosten: Voor deelname aan Sportklas, Cultuurklas en vwo-Xtra wordt een bedrag van € 115 in
rekening gebracht. Voor deelname op PCC Fabritius aan Sport & Lifestyle wordt een bedrag van € 75 in rekening
gebracht. Algemeen geldt dat afhankelijk van het type onderwijs en gekozen special(s) extra kosten in rekening
kunnen worden gebracht; u wordt hierover vooraf geïnformeerd.
• Bij onvoldoende belangstelling voor een profiel, leerroute of keuzevak, biedt de school in overleg met de
verzorgers een passend alternatief.

TOESTEMMING
Door ondertekening van dit formulier verklaart u als wettelijke vertegenwoordiger van de leerling:
Toestemming te verlenen om indien noodzakelijk test- en andere externe onderzoeksgegevens op te vragen
die betrekking hebben op de leerling.
Alle informatie te hebben verstrekt die we als school nodig hebben om een gefundeerd besluit te kunnen
nemen over de toelating van de leerling (o.a. advies school, extra ondersteuning afgelopen jaar, externe
ondersteuning, diagnoses).
Plaats:

Handtekening:

Datum van aanmelding *:

__________________________________
* Inschrijvingsdatum volgt binnen de wettelijke 6-wekentermijn.

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 kan UITSLUITEND in de AANMELDINGSWEEK van 1 t/m 4 maart 2022. Zie voor de exacte data en tijdstippen: www.pcc.nu.

