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In te vullen door het Dockinga College:

Aanmeldingsnummer:

DOCKINGA COLLEGE

AANGETEKEND INZENDEN VOOR 1 APRIL AAN: Dockinga College, Postbus 66, 9100 AB Dokkum

BEZORGEN VOOR 1 APRIL: Fierder Onderwijs, Woudweg 140, 9101 VP Dokkum
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Naam leerling:

BSN leerling:          (verplicht in te vullen i.v.m. OSO-uitwisseling)

Datum: Handtekening: 
ouder 1: ouder 2:

Berust het wettelijke ouderlijk gezag bij beide ouders, bent u het dan beiden eens met de aanmelding van de leerling 

bij het Dockinga College?

Bij ondertekening van dit aanmeldingsformulier heeft u als wettelijke ouder(s)/verzorger(s) 

kennisgenomen van de informatie behorend bij de gewenste leerroute en geeft u aan dat u dit 

formulier naar waarheid heeft ingevuld. 

ja   nee



Het Dockinga College zorgt ervoor dat er zorgvuldig en conform de AVG met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

A. Leerlinggegevens

Roepnaam:         Geboorteplaats: 

Officiële voorna(a)m(en):         Geboorteland:**

Achternaam:         Nationaliteit:

Geslacht: M/V/GQ *         Eventuele 2e nationaliteit:

Straat + huisnr.:         Datum binnenkomst Nederland:**

Postcode + woonplaats:         Onderwijs in Nederland sinds:**

Geboortedatum:

* Graag omcirkelen wat van toepassing is.           ** Voor zover geboorte buiten Nederland van toepassing is.

      Voor ons kind is het nodig contact met ondergetekende(n) op te nemen i.v.m. medische handelingen.

In het protocol medisch handelen van het Dockinga College (zie voor de gehele regeling ‘protocol medicijngebruik en medisch handelen’ op onze website:
 www.dockinga.nl/leerlingen/instromen/) staat beschreven hoe onze school omgaat met het al dan niet toedienen van medicijnen en medisch handelen.

B. Gegevens ouder(s)

Voorletter(s) ouder 2:   Achternaam: M V*

Straat + huisnr.  Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer: E-mailadres:

Bijzondere omstandigheden (dit is i.v.m. uw privacy niet verplicht om in te vullen)

Ouders gescheiden:            ja   nee Kind woont bij:        moeder        vader        verzorger(s)        anders:

Ouder(s) overleden:            vader   moeder                  beide Kind woont bij:        moeder        vader        verzorger(s)        anders:

Kind onder toezicht:           ja   nee Instelling/contactpersoon:

Bij wie berust het wettelijke ouderlijk gezag?        beide ouders          moeder           vader         verzorger(s)/voogd

Evt. toelichting:

Naam huidige school:          Plaats:

Brinnummer:   (verplicht in te vullen)         Contactpersoon:

Telefoonnummer:  E-mailadres:

     Een warme overdracht is gewenst (alleen wanneer noodzakelijk).

     Er is een OPP handelingsplan aanwezig.

     Voor deze leerling is het aanvullende formulier bijzonderheden ingevuld (meesturen via OSO).

(te downloaden als invulbare pdf via onze website, www.dockinga.nl/leerlingen/instromen/)

Het onderwijskundig rapport bijlage D en E (te downloaden als invulbare pdf via onze website, www.dockinga.nl/leerlingen/instromen/) 
graag versturen via OSO.

C. School van herkomst - dit gedeelte in te vullen door de school van herkomst

 DE LEERLINGGEGEVENS GRAAG GELIJKTIJDIG MET INLEVEREN FORMULIER(EN) KLAARZETTEN IN OSO

Onderstaande ouder(s) 1 (en 2) is/zijn woonachtig op hetzelfde adres als de leerling. Het gaat hier om de wettelijke ouder(s).
De 1e ouder is tevens de persoon waarmee wordt gecommuniceerd en die de facturen ontvangt.

      Achternaam         Voorletter(s)      Telefoonnummer      E-mailadres (ouder 1 is noodzakelijk) Relatie tot kind           

Ouder 1:   M    V*

Ouder 2:   M    V*

Zijn er meer kinderen van u op het Dockinga College ingeschreven (geweest)?                    ja/nee*

Als ouder 2 (indien van toepassing) niet woonachtig is op het adres van de leerling, wat zijn dan uw contactgegevens?
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