AANMELDINGSFORMULIER LEERJAAR 3
Gegevens leerling
Achternaam 					
man
vrouw
BSN
Voornamen voluit
Roepnaam
Adres									Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats 							Telefoonnr. mobiel
Geboortedatum								Geboorteplaats
Geboorteland
Broers/zussen op Scholengroep Leonardo da Vinci
nee
ja, namen:
Ouder/verzorger 1
(ouder 1 is eerste contactpersoon voor de ouderavond en facturatie)
Voorletters en achternaam
		
man
vrouw
E-mail
Adres									Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats 							Telefoonnr. mobiel
Ouder/verzorger 2
Voorletters en achternaam			
man
vrouw
E-mail
Adres 									Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats 							Telefoonnr. mobiel
Vorige school
Naam									
Klas en afdeling/profiel
Adres school								
Postcode/plaats								Telefoonnr.
Contactpersoon school							E-mail
Reden aanmelding:
Overige gegevens
Dyslexie
Dyscalculie
ADHD

ja
ja
ja

nee
nee
nee

Overig/relevant onderzoeks rapport
Eventuele opmerkingen

Da Vinci College Lammenschans
Postadres
PB 9032
2300 PA Leiden

T 071 – 5769205
E lammenschans@ldvleiden.nl

www.davinci-lammenschans.nl

Verzoek plaatsing leerjaar 3
vmbo basis
vmbo kader

Programma

autoschade en spuiten
digispel
fietstechniek
fotografie
gemotoriseerde tweewielers
geüniformeerde dienstverlening
en veiligheid
kennismaking met uiterlijke verzorging
marketing

(kies precies
4 keuzevakken)

Kies precies 3 van de
volgende vakken:
Extra vak:
(niet verplicht)

biologie

economie

ondernemen
ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
robotica
sign
tekenen, schilderen en illustreren
webshop
welzijn kind en jongere
welzijn volwassenen en ouderen

maatschappijkunde (mask)

natuurkunde (nask)

wiskunde

LO2
Versneld traject mobiliteit en transport (alleen mogelijk voor vmbo basis leerlingen)

Verplichte
keuzevakken:

autoschade en spuiten

fietstechniek

gemotoriseerde tweewielers

motorsystemen

Verzoek plaatsing leerjaar 3
mavo
Kies precies 1 van:

digispel

of

welzijn volwassenen en ouderen

Kies precies 1 van:

Vormgeven en typografie

of

ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

Kies precies 1 van:

Duits

of

geschiedenis

Kies precies 1 van:

biologie

of

natuurkunde (nsk1)

Extra
profielkeuze vak:

scheikunde (nsk2) (verplicht bij doorstroom havo)

Extra vak:
(niet verplicht)

LO2

Plaats/datum aanmelding
Privacy

Door ondertekening van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van het privacy-portaal (https://privacy.davinci-leiden.nl) waarin
informatie is opgenomen over hoe wij op school omgaan met privacy van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen.

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

Da Vinci College Lammenschans
Postadres
PB 9032
2300 PA Leiden

Handtekening ouder/verzorger 3

T 071 – 5769205
E lammenschans@ldvleiden.nl

www.davinci-lammenschans.nl

