In te vullen door Het Assink lyceum
Schooljaar 2022/2023
In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) leerling
Gele kopie bestemd voor afleverende school
Roze kopie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)

Start op datum
–

Test lwoo

Geplaatst in:

– 2022

Реєстраційна анкета
Інформація про учня Ідентифікаційний номер (BSN) (ЗАПОВНІТЬ)
Прізвище

Ініціали

Фамільна приставка (По батькові)

Імена

Дата народження

Місце народження

Країна народження

Громадянство

Стать

❑

м/ж

Моя дитина проживає в Нідерландах з дати

-

- 20

Сімейний лікар

Дані батька/матері/батьків/опікуна(ів)
ПІБ батька/опікуна
06 номер.

e-mail

ПІБ матері/опікуна
06 номер.

e-mail

Домашня адреса учня та батька(ів)
Поштовий індекс

Місто

Домашній телефон

❑ дитина живе з батьком і матір'ю ❑ Батьки розлучені дитина передана
батькові/матері/обом ❑ Батько помер ❑ Мати померла ❑ Інше, а саме

Сімейна ситуація:

Домашня адреса батька/матері, якщо він відрізняється від адреси учня (закресліть, що не підходить)
Адреса

Поштовий індекс

Домашній телефон

❑

Місто
E-mail

Робочий телефон

Інші діти навчаються в Assink Lyceum

Батько(и)/опікун(и) реєструють учня в Het Assink lyceum на 2022-2023 навчальний рік і дають дозвіл даній початковій школі на
передачу персональних даних учня про освіту та загальні (опікунські) дані до Het Assink lyceum. Наскільки це стосується
персональних даних, згаданих у Законі про загальне регулювання даних (AVG), зазначені дані будуть використовуватися тільки
в рамках надання освіти, і все це відповідно до положень розділу 5.2 шкільного керівництва 2022-2023.

Детальна інформація про поточну школу
Назва школи
Адреса

Поштовий індекс

Місто

Телефон

Вихователь групи

Куратор(I.B.)

Учень в групі

Розподіл учнів із середньої школи/просунутої середньої спецшколи заповнюється школою
De ouders/verzorgers/leerlingen wensen plaatsing in
Niveaugroep
Niveaugroep
Niveaugroep
Vestigingsplaats

❑
❑
❑
❑

brugklas 1
brugklas 2
Klas 3 / 4 / 5 / 6 van
Haaksbergen

❑
❑
❑
❑

vmbo-bb/kb
vmbo-bb/kb
vmbo-bb
Eibergen

❑
❑
❑
❑

vmbo-tl/havo
vmbo-tl/havo
vmbo-kb

❑
❑
❑

havo/vwo
havo/vwo
vmbo-gl

❑
❑
❑

vwo-plus/gymnasium
vwo-plus/gymnasium
havo

❑

vwo

❑

gymnasium

Neede

Gegevens vakkenpakket

Реєстрація
Чи подавали ви заяву до іншої школи?

❑

так

❑

ні

Якщо так: до якого навчального закладу ви подали заяву насамперед?
Підписуючи цю форму, нижчепідписаний заявляє, що він/вона згоден(на) з чинними нормами та правилами (включаючи
шкільний статут 2022 - 2023.) Het Assink lyceum, які можна знайти на сайті: www.hetassink.nl/procedures-en-regelingen. Нижче
підписаний також заявляє, що учень, до якого належить дана заява, також дотримуватиметься зазначених норм і правил. На
прохання Het Assink lyceum безкоштовно надішле копію зазначених норм і правил.
Дата
Haaksbergen
Bouwmeester 10
Tel. 053 - 5730708
bouwmeester@hetassink.nl

Підпис батька/опікуна/учня
Haaksbergen
Van Brakelstraat 1
Tel. 053 - 5730606
vanbrakelstraat@hetassink.nl

Bank: Rabobank Enschede-Haaksbergen IBAN NL73RABO0323402658

Eibergen
Rekkenseweg 1
Tel. 0545 - 477180
rekkenseweg@hetassink.nl

Neede
Parallelweg 9
Tel. 0545 - 477182
parallelweg@hetassink.nl

Website: www.hetassink.nl

