Aanmeldingsformulier Element met
voorrangsregeling
Deze aanmelding is enkel bedoeld voor leerlingen die kunnen aanmelden via de voorrangsregeling. U
mag enkel aanmelden als u voldoet aan één van onderstaande drie voorwaarden:
-Het kind heeft een broer of zus in Element
-Een ouder is een personeelslid van Element
Via dit formulier kan u uw zoon/dochter aanmelden voor het schooljaar 2020-2021. Let
wel: er kan slechts 1 aanmelding gedaan worden per leerling!
Bij problemen tijdens het aanmelden, contacteert u de school op +32 (0)50 7118 87.
Er is gedurende de aanmeldingsperiode een medewerker beschikbaar.
*Vereist

1. Welke voorrangsregel geniet u? *
Markeer slechts één ovaal.
Het kind heeft een broer of zus in Element
Een ouder/voogd is een personeelslid van Element
2. E-mailadres invuller:
Uw aanmeldingsbevestiging zal naar dit emailadres verzonden worden. Indien u geen
persoonlijk mailadres heeft, vinkt u
onderstaande aan.

3. Telefoonnummer invuller: *

4. Vink alle toepasselijke opties aan.
Ik beschik niet over een persoonlijk email-adres. De gegevens van de aanmelding worden
aangetekend verstuurd naar het adres dat ik invul bij de leerling.

Informatie leerling
5. Rijksregisternummer leerling: *
Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers en
vindt u aan de achterzijde van de identiteitskaart.
Geef het nummer in zonder leestekens.

6. Naam & voornaam leerling: *

7. Adres leerling: (straat en huisnummer) *

8. Adres leerling: (gemeente en postcode) *

Algemeen Secundair Onderwijs
9. Markeer slechts één ovaal.
1A
2A
3A

Vervolg aanmelding
Informatie ouders
10.

Voor gescheiden ouders waarvan één ouder de aanmelding doet: is er goedkeuring van de
andere ouder tot keuze voor onze school? *
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Nee
Nog niet
Niet van toepassing

11.Naam ouder/voogd 1: *

12.Telefoonnummer ouder/voogd 1: *

13.Naam ouder/voogd 2:

14. Telefoonnummer ouder/voogd 2:

Begeleiding leerling
15.

Is er een verwijsbrief van het huidig CLB naar buitengewoon secundair onderwijs
opleidingsvorm 4 type 3 advies 1A/2A/3A? *
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Niet zeker, ik neem dringend contact op met een CLB-medewerker.

16. *Vink alle toepasselijke opties aan.
Ik verklaar dat ik de gegevens correct en waarheidsgetrouw heb ingevuld.

De ingevulde gegevens kunnen opgevraagd worden op onze school, indien de invuller bijvoorbeeld niet
de ouder is of als de ouders zelf geen mailadres hebben.

Mogelijk gemaakt

