VOORTGEZET ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

UITBESTEDINGSFORMULIER CURSUSJAAR 2019-2020
Inschrijving voor het schooljaar 2019-2020 via uitbesteding is alleen mogelijk voor leerlingen die op 1-8-2019 18 jaar of jonger zijn.

Gegevens leerling
Achternaam

: ______________________________________________________________________________________ ________________________

Voornamen

: ___________________________________________Roepnaam: _________________________________________________________

Geboortedatum (dd-mm-jjjj ):

______________________

Burgerservicenummer:

_____________________________

Gegevens uitbestedende vo-school

_______________________

Naam van de vo-school

: __________________________________________________________BRIN-nummmer:

Naam contactpersoon

: ______________________________________________________________________________________________ _________________

Telefoonnr. contactpersoon :

___________________________

De bovengenoemde deelnemer dient geplaatst te worden in:
Eerder voor deze opleiding examen gedaan in vo:
Klas:
Bekostiging:

□ voorexamenklas
□ voltijd

Email-adres contactpersoon:_____________________________________

□ mavo □ havo □ havo-snel □ vwo □ vwo-snel
□ Ja* : □ Nee** (*Indien “Ja” is aangevinkt, is er altijd sprake van deeltijdbekostiging)
□ examenklas (**Indien “Nee” is aangevinkt, is er altijd sprake van voltijdbekostiging)
□ deeltijd

In het kader van de warme overdracht wordt verzocht een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan gestuurd worden naar (emailadres)__________________________________

Gegevens ontvangende vavo-school
Vavo Rijnmond College
Posthumalaan 90
3072 AG Rotterdam
mavo (dag en avond), havo, (dag en avond) vwo-snel dag en vwo (avond)
info@vavorijnmondcollege.nl
T: 088 945 30 00
Contactpersoon mavo: Ellen van Dam (e.vandam@vavorijnmondcollege.nl) / dag en avond
Contactpersoon vwo: Anneke van Dalen (a.vandalen@vavorijnmondcollege.nl) / dag en avond
Contactpersoon havo-5: Faouzi Achbar (f.achbar@vavorijnmondcollege.nl) / dag en avond
Contactpersoon havo-4i, havo-5i en havo-snel: (s.kipping@vavorijnmondcollege.nl) / dag
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verleent de leerling (bij jonger dan 16 jaar diens wettelijk vertegenwoordiger) toestemming aan het vavo Rijnmond College om
gegevens te verstrekken aan (of op te vragen bij) derden, welke in het kader van de opleiding noodzakelijk zijn.

Ondertekening
Naam leerling:__________________________________________________

Handtekening leerling: _____________________________________________________

Adres

: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode

: _____________

Woonplaats: _____________________________________________________________________________________________

Bij minderjarigheid van de leerling naam ouder/wettelijke vertegenwoordiger: _____________________________________________________________________
Bij minderjarigheid van de leerling tevens de handtekening van oude/wettelijke vertegenwoordiger: ___________________________________________________
Plaats: ______________________________________________

Datum: _________________________________________________________________________

Naam vo-school: ______________________________________

Naam vavo-school:

VAVO Rijnmond College

Adres: _______________________________________________

Adres:

Posthumalaan 90

Postcode: ____________________________________________

Postcode:

3072 AG

Woonplaats: __________________________________________

Plaats:

Rotterdam

Naam vertegenwoordiger: _______________________________

Naam vertegenwoordiger:

K.E.M. Lentz

Functie vertegenwoordiger: ______________________________

Functie vertegenwoordiger:

Conrector

Handtekening: ________________________________________

Handtekening: i.o.

___________________________________________________________

Plaats: ________________________ Datum: _______________

Plaats: _________________________ Datum: _________________________________________

Schoolstempel:

Schoolstempel:

De overdracht en uitbesteding vinden plaats conform hetgeen hierover is vastgelegd in de “Samenwerkingsovereenkomst uitbesteding vavo”. De vavo-school beoordeelt tijdens de intakeprocedure
of de deelnemer plaatsbaar is. Nadat alle partijen dit uitbestedingsformulier hebben ondertekend, is deze overeenkomst bindend voor alle partijen. Zowel de uitbestedende als de ontvangende
school zal zich conformeren aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

