In te vullen door leerling/ouders

Gasthuislaan 145
2694 BE ’s-Gravenzande
Postbus 78
2690 AB ’s-Gravenzande
T (0174) 44 55 88
E gasthuislaan@isw.info
I www.isw.info

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ

NATUUR&GEZONDHEID

NATUUR & TECHNIEK

Gemeenschappelijk deel

Gemeenschappelijk deel

Gemeenschappelijk deel

Gemeenschappelijk deel

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

AANMELDFORMULIER 4-havo

Engel

Engels

Engels

Engels

Dit formulier voor 9 maart 2022 samen met een recente cijferlijst SE1 en SE2 inleveren

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Maatschappijleer

CKV

CKV

CKV

CKV

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding

Levensbeschouwelijke V.

Levensbeschouwelijke V.

Levensbeschouwelijke V.

Levensbeschouwelijke V.

Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie

Profieldeel

Profieldeel

Profieldeel

Profieldeel

Adres van de leerling

Geschiedenis

Geschiedenis

Biologie

Scheikunde

Postcode en woonplaats

Aardrijkskunde

Economie

Scheikunde

Natuurkunde

Telefoonnummers van de leerling

Wiskunde B

schooljaar 2022 / 2023 (in blokletters invullen a.u.b.)

Gegevens van de leerling
Achternaam (voorvoegsel(s) voluit)

man

Voornaam of Voornamen
Roepnaam

te
thuis

** / mobiel

E-mailadres van de leerling

@

Wiskunde A

Geboorteplaats en -datum

/

Wiskunde B

Wiskunde B

Geboorteland en nationaliteit

/

In Nederland sinds/Burgerservicenr.

/

Profielkeuzedeel

Profielkeuzedeel

Profielkeuzedeel

Profielkeuzedeel

Kies één van de vakken

Kies één van de vakken

Kies één van de vakken

Kies één van de vakken

Kunst Alg. Muziek

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Biologie

Godsdienst/kerkgenootschap

Kunst Alg. B.V.

Bedrijfseconomie

Natuurkunde

Informatica

De leerling woont bij:

Kies één van de vakken

Kies één van de vakken

Kies één van de vakken

Duits

Wiskunde A

Frans

vrouw*

Broer of zus op ISW:

naam

**

locatie

Duits

Ouder/Verzorger 1

Frans

(eerste contactpersoon voor de school)

Ouder/Verzorger 2

Achternaam en voorletter(s)

Vrije keuzevak

Vrije keuzevak

Vrije keuzevak

Vrije keuzevak

Kies één van de vakken

Kies één van de vakken

Kies één van de vakken

Kies één van de vakken

Duits

Duits

Duits

Duits

Nationaliteit

Frans

Frans

Frans

Frans

Beroep

Economie

Bedrijfseconomie

Economie

Economie

Adres

Wiskunde A

BSM

BSM

BSM

BSM

Informatica

Informatica

Informatica

Informatica

Relatie tot de leerling

vader

moeder

voogd*

vader

moeder

verzorger

voogd*

Postcode en woonplaats
Telefoon thuis

**

**

Telefoon mobiel 		

**

**

Telefoon werk

**

**

E-mailadres
Datum

verzorger

@

Naam huisarts(en praktijk)

@
Tel.nr.

Medische bijzonderheden
Handtekening van leerling

Handtekening van ouders/verzorgers

Dit formulier voor 9 maart 2022 samen met een recente cijferlijst SE1 en SE2 inleveren.

Ondergetekende meldt bovengenoemde leerling(e) aan voor de Interconfessionele Scholengroep Westland en geeft daarmee te kennen
de interconfessionele grondslag van de school te respecteren en akkoord te gaan met deelname aan de schoolactiviteiten, die deel
uitmaken van het onderwijsprogramma.

(plaats)

Interconfessionele Scholengroep Westland pro - lwoo - vakcollege - mavo - havo – vwo

(datum) 		

* aankruisen wat van toepassing is
** aankruisen indien geheim
Interconfessionele Scholengroep Westland pro - lwoo - vakcollege - mavo - havo – vwo

(handtekening ouders/verzorgers)
Ook achterzijde invullen en ondertekenen a.u.b.

Gegevens vorige school

In te vullen door schooldecaan toeleverende school

Vooropleiding
Naam school

Advies school:
geschikt voor bovenbouw havo
ja
			
nee

Adres

Dyslexie:

Postcode en plaats

te

Toelichting op uw antwoord:
Wilt u bij uw antwoord het kennisniveau, de werkhouding en het gedrag van de leerling betrekken?

Telefoonnummer school
Contactpersoon

ja - kopie verklaring meesturen
nee

dhr

mevr*

Overeenkomst Ouderbijdrage
De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het Reglement Ouderbijdrage. Dit is te vinden op onze website
www.isw.info > over ISW > ouderbijdrage. De ondergetekende verklaart hierbij het reglement te aanvaarden en de ouderbijdrage
te zullen betalen. Deze bereidheid heeft betrekking op
Achternaam leerling
Voornaam/voornamen

(plaats)

Opmerkingen die met het oog op de persoonlijke begeleiding van deze leerling van belang kunnen zijn:

(datum)

(handtekening ouders/verzorgers)

In te vullen door leerling
Motivatie leerling
Ik wil graag naar havo omdat,

Dit deel van het aanmeldingsformulier is ingevuld door:
Naam
Functie
Datum

Handtekening

Vakkenpakket:

Datum

Handtekening

Dit formulier voor 9 maart 2022 samen met een recente cijferlijst SE1 en SE2 inleveren.
* aankruisen wat van toepassing is
** aankruisen indien geheim

vmbo-tl 				

Vorige klas

				

havo 3

havo 4

1. Nederlands 				

1. Nederlands

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

Anders

Ook volgende pagina invullen en ondertekenen a.u.b.
Dit formulier voor 9 maart 2022 samen met een recente cijferlijst SE1 en SE2 inleveren

Interconfessionele Scholengroep Westland pro - lwoo - vakcollege - mavo - havo – vwo

Interconfessionele Scholengroep Westland pro - lwoo - vakcollege - mavo - havo – vwo
ISW gaat zorgvuldig met je gegevens om zoals vermeld in ons privacyreglement. Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
voor het vastleggen hiervan. De verwerking van de gevraagde persoonsgegevens vindt plaats voor de organisatie en/of het geven van onderwijs.

