Nummer
Datum
Uur

Rouwmoer 7b • 2910 Essen
03 667 20 51 • info@collegeessen.be

Aanvraag inschrijving - schooljaar 2021-2022
Voor een aanvraag tot inschrijving voor het eerste jaar, vragen we je het invulformulier op de website te gebruiken.
Gelieve dit formulier in drukletters in te vullen a.u.b.

LEERJAAR/richting:
NAAM:.......................................................................

VOORNAMEN:...............................................................

Roepnaam:................................................................

Jongen/meisje (schrappen wat niet past)

Geboortedatum: .......................................................

Geboorteplaats: ............................................................

Rijksregisternr.: ........................................................

Voertaal: ........................................................................

Nationaliteit: .............................................................
Straat, nummer, bus: ...........................................................................................................................................
Postcode:............................... Gemeente:............................................................ Land: .................................
telefoon moeder: .....................................................

extra telefoon: ...............................................................

telefoon vader:

telefoon leerling: ...........................................................

.....................................................

e-mail ouders (o.a. voor bevestiging inschrijving, info start schooljaar en schoolrekeningen):
................................................................................................................................................................................
naam vader: ..............................................................

voornaam vader:...........................................................

naam moeder: .........................................................

voornaam moeder: .......................................................

leerjaar en school van herkomst: ........................................................................................................................
Graag in de klas bij (max. 2 namen vóór 5 juli): ..................................................................................................
Nuttige inlichtingen: ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Status inschrijving:

Voorrangskenmerken leerling:

O gerealiseerd

Broer of zus: ja/nee

O gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde

Kind personeel: ja/nee

O niet gerealiseerd

“Hierbij verklaren we ons akkoord met het pedagogisch project, de engagementsverklaring en het
schoolreglement van het College. We hebben deze documenten kunnen inzien op de website.”
 We vragen je dit ingevulde en ondertekende document samen met een kopie van de voor- en achterkant van
de identiteitskaart van je kind te bezorgen op info@collegeessen.be.
 Je ontvangt een nummer van aanmelding op de wachtlijst omdat we eerst de grootte van de klasgroepen
bepalen n.a.v. de studiekeuze van onze eigen leerlingen. We sturen je dan zo snel als mogelijk een
bevestiging op het mailadres dat je hierboven ingevuld hebt.

Handtekening ouder(s)

...................................................................................................................................

De hier gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven. De school verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar
leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid. De info wordt verwerkt
en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar),behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen. Meer
informatie over het informatieveiligheid- en privacy-beleid kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden.

