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Datum: ...................................................... 

 

Informatie van de leerling 

 

Naam:   ...................................................... Telefoon: ............................................ 

Adres:  ...................................................... Leeftijd: ............................................ 

Postcode: ...................................................... Geslacht: ............................................ 

Plaats:  ...................................................... Geboortedatum:  ......................................... 

Laatst bezochte school: ......................................... Geboorteplaats:   ......................................... 

In welke groep heeft hij/zij het laatst gezeten? .................................................................................... 

Welk niveau van de middelbare school heeft hij/zij het laatst gehad? ................................................. 

 

Familie informatie 

 

Naam vader:  ...................................................... Functie: ...................................................... 

Beroep:  ...................................................... Telefoon: .................................................... 

Naam moeder:  ...................................................... Functie: ...................................................... 

Beroep:  ...................................................... Telefoon: .................................................... 

Huwelijkse staat:  

0 Getrouwd       0 Gescheiden 0 Niet getrouwd            0 Uit elkaar            0 Weduw(e)naar 

 

Hoeveel kinderen zijn er binnen het gezin? ............. kinderen. Leeftijden: ........................................ 

Gaan deze kinderen ook naar de Advent School?     0 Ja  0 Nog niet   0 Misschien  0 Nee 

Wanneer niet, de reden waarom zij zich niet aanmelden bij de Advent School: 

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

Bij noodgevallen contact 1:   

Naam:  ............................................................  Telefoon: ......................................................... 

Bij noodgevallen contact 2:   

Naam:  ............................................................  Telefoon: ......................................................... 

 

Religieuze oriëntering 

 

Bezoekt u met uw kinderen wekelijks een kerk of bijeenkomst?  0 Ja  0 Nee 

Vaders religieuze overtuiging:  ...................................................... 

Moeders religieuze overtuiging:  ...................................................... 

Gebed en Bijbelstudie is een ....   0 dagelijks  0 regelmatig 0 wekelijks  0 incidenteel                                                                     

onderdeel in het gezin.       

Heeft de leerling ooit belijdenis gedaan van zijn/haar geloof in Jezus Christus?        0 Ja  0 Nee 

 

 



Medische informatie 

Wie is de huisarts voor uw familie?  ............................................................ 

Telefoonnummer huisarts:   ............................................................ 

Zijn er lichamelijke of psychische klachten of allergiën bij u bekend van de leerling, waarvan u meent 

dat dit van belang is voor de school? 

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

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

 

Informatie met betrekking tot de school 

Is de student ooit van school gestuurd, geschorst, afgewezen of toegang geweigerd op een andere 

school?  0 Ja  0 Nee 

Zo ja, leg uit: ............................................................................................................................................. 

Heeft de student moeilijkheden gehad met discipline op school? 0 Ja   0 Nee 

Zo ja, leg uit: ............................................................................................................................................. 

Is de student ooit in aanraking geweest met politie of justitie? 

0 Ja   0 Nee 

Zo ja, leg uit: ............................................................................................................................................. 

Heeft de student ooit tabak, drugs of alcohol gebruikt?   0 Ja   0 Nee 

Zo ja, leg uit: ............................................................................................................................................. 

Wat is uw inschatting van het academisch functioneren van de leerling: 

0 Uitstekend   0 Goed   0 Gemiddeld   0 Niet sterk 

Is de leerling wel eens blijven zitten?   0 Ja   0 Nee 

 

Algemene informatie 

Heeft u nog andere opmerkingen waarvan u meent dat dit van belang is voor de school? 

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

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

Hoe heeft u gehoord over de Advent School? 

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

Waarom heeft u voor deze school gekozen? 

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

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

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

Wanneer uw kind geaccepteerd wordt door het schoolbestuur van de Advent School, wordt van u als 

ouders verwacht om deel te nemen aan de oriëntatiedag voor ouders, waarin u gevraagd wordt een 

PACE werkboekje door te nemen om uzelf te oriënteren in het leerproces waaraan uw kind zal 

beginnen d.m.v. het ACE (Accelerated Christian Education) systeem, die we o.a. gebruiken bij de 

Advent School. Wilt u hieronder aangeven welke dag u het beste zou passen om zo’n dag bij te 

wonen? 0 Maandag  0 Dinsdag  0 Woensdag  0 Donderdag 

 

Handtekening moeder:  ...................................................................... Datum: ....................................... 

Handtekening vader:  ....................................................................... Datum: ....................................... 

 


