Aanmeldingsformulier
Voortgezet Onderwijs
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Gegevens leerling
Achternaam

Geboortedatum

Voornamen

Geboorteplaats

Roepnaam

Geslacht

Sofi-nummer / Burgerservicenummer
Kopie ID toegevoegd aan het formulier

Jongen

Meisje

Nationaliteit
Ja

Nee

Wilt u zo vriendelijk zijn een kopie van het ID-bewijs of paspoort bij de aanmelding toe te voegen? Heeft uw kind nog geen eigen
ID-bewijs, dan verzoeken wij u een kopie van uw paspoort mee te sturen waarin het kind staat vermeld.

Reden vertrek
Expat (zendeling)

Reis

Emigratie

Anders

Bijzonderheden
Bijzonderheden waarvan de Wereldschool op de hoogte moet zijn om een optimale begeleiding te kunnen waarborgen.
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Gegevens ouders leerling
Verblijfadres
Achternaam (ouder/verzorger 1)

Postcode en plaats

Voornamen (ouder/verzorger 1)

Land
Telefoonnummer
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Achternaam (ouder/verzorger 2)

E-mail

Voornamen (ouder/verzorger 2)

Skype

Onderwijskundig rapport
Vraag a.u.b. aan de laatste school van uw kind het onderwijskundig rapport. Iedere school in Nederland is verplicht dit te maken.
Graag ontvangen wij z.s.m. (een kopie van) dit rapport, zodat de docent(en) van de Wereldschool optimaal uw kind kan/kunnen
begeleiden.

Het onderwijskundig rapport wordt opgevraagd en toegestuurd.
Het onderwijskundig rapport wordt niet opgevraagd.
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Voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs onderbouw
Kruis aan welke vakken uw kind gaat volgen bij de Wereldschool.

Vakken

vmbo-tl

havo/vwo

vmbo-tl

havo/vwo

havo

vwo

klas 1

klas 1

klas 2

klas 2

klas 3

klas 3

*Nederlands
Duits
Engels
Frans
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Biologie
Economie
Natuur- en scheikunde
Profielkeuze
Sectorkeuze

Voortgezet onderwijs bovenbouw
Vakken

vmbo-tl

vmbo-tl

havo

vwo

havo

vwo

vwo

klas 3

klas 4

klas 4

klas 4

klas 5

klas 5

klas 6

Pre-IB

IB 1

IB 2

Nederlands
Duits
Engels
Frans
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Rekenen
Biologie
Economie
Natuurkunde
Scheikunde
Nask
Maatschappijleer
Profielwerkstuk
Sectorwerkstuk

Extra informatie
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•
•
•
•
•

Vanaf klas 1 ontvangt u bij de talen een set leesboeken.
Bij het vak *Nederlands (onderbouw) kunt u kiezen uit Fysiek, Online en Online +.
Bij het vak Nederlands (bovenbouw) kunt u kiezen tussen Online en Fysiek.
Bij de overige vakken ontvangt u automatisch toegang tot onze elektronische leeromgeving.
Bij drie vakken of meer krijgt uw kind ook een mentor toegewezen.

Pakketten voortgezet onderwijs
Kruis aan welke pakketten u wilt bestellen.

Nederlands Online
Half jaar pakket

of
of

Nederlands Fysiek
Heel jaar pakket

Kruis aan welke aanvulling u wilt bestellen.

of

Nederlands Online +
(onderbouw)
Woordenboeken

Aanvullende Skypelessen (5x)			

€ 250

Engels per stuk € 8,99

Grote Bosatlas (aardrijkskunde bovenbouw)

€ 69,95

Frans per stuk € 8,99

Grafische rekenmachine (wiskunde bovenbouw)

€ 135

Duits per stuk € 8,99
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Overige gegevens
Gegevens voor verzending van het lespakket
kruis aan indien dit adres hetzelfde is als het verblijfadres bij nummer 2.

Op welke datum vertrekt u?

Gewenste startdatum van het onderwijs

Naam van de ontvanger (zoals in paspoort weergeven)

Naam van de ontvanger

Land *

Adres

Telefoonnummer

Postcode en plaats
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E-mail
*Let op! Eventuele bijkomende douane/inklaringskosten bij verzending naar het buitenland, zijn voor rekening van de ontvanger.

Factuuradres
kruis aan indien dit adres hetzelfde is als het verblijfadres bij nummer 2.

Bedrijfsnaam

Land

t.a.v.

Telefoonnummer

Adres

E-mail

Postcode en plaats
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Betaalwijze
Kies hoe u wilt betalen.

Factuur (vooruitbetalen in één keer)

Creditcard (+5% toeslag)
Land
Voornaam

Aanvullend in te vullen bij creditcard:
land waar card geregistreerd staat en
voornaam/achternaam voluit van de
Cardhouder.

Achternaam
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Bevestiging van aanmelding
Ondergetekende verklaart de aanvraag volledig en naar waarheid ingevuld te hebben. Ondergetekende heeft kennis genomen
van de leveringsvoorwaarden en het studiereglement van de Wereldschool.

Plaats
Datum
Naam

Ik ga akkoord met de algemene
voorwaarden.

KLIK HIER VOOR ONZE
ALGEMENE VOORWAARDEN

Alles goed ingevuld?
Sla deze pdf op en stuur deze in
de bijlage naar:

info@wereldschool.nl

• Wereldschool • Pascallaan 71 • 8218 NJ Lelystad • Tel: +31 (0)320 229927 • info@wereldschool.nl • www.wereldschool.nl •

