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Aanmeldingsformulier 2019–2020 
voor het naschoolse Nederlandse programma 

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestigingsbrief en een factuur. 

Algemene informatie 

Leerlinggegevens 

Voornamen  

Achternaam  

Roepnaam  

Moedertaal  

Geboortedatum  

Geslacht  

Plaatsing in groep of klas  

Dagschool en groep of klas  

Bijzonderheden n.a.v. schoolrapporten  
 
 
 
 

 

Woonadres 

Contactgegevens thuis 

Adres in Beijing  
 
 
 
 

Telefoonnummer  

Extra noodnummer  
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Gegevens eerste ouder of voogd 

Gegevens van eerste ouder of eerste voogd 

Naam  

Moedertaal  

Mobiele telefoonnummer  

Werkgever  

Telefoonnummer werkgever  

E-mail adres  

 

Gegevens tweede ouder of voogd 

Gegevens van tweede ouder of tweede voogd 

Naam  

Moedertaal  

Mobiele telefoonnummer  

Werkgever  

Telefoonnummer werkgever  

E-mail adres  

 

Publicatie foto’s en vriendenlijst 

De vriendenlijst bevat de contactgegevens van de klasgenoten van de leerling (naam en 

groep leerling, groep, naam, telefoonnummer en e-mailadres van een ouder). Door deze voor 

alle leerlingen toegankelijk te maken, proberen we op het contact tussen Nederlandstalige 

kinderen in Beijing te bevorderen. Meer sociaal contact met andere Nederlandstalige 

kinderen komt het taalniveau van uw kind ten goede. 

U kunt daarnaast aangeven of wij in voorkomende gevallen foto’s van uw kind tijdens de les 

kunnen gebruiken ter publicatie op de website, in de schoolgids of in brochures e.d. 

Akkoord 

Publicatie van gegevens in vriendenlijst Akkoord / Niet akkoord 

Gebruik van foto’s in publicaties Akkoord / Niet akkoord 
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Dit formulier, inclusief een kopie van het paspoort en een onderwijskundig rapport van de 

vorige school, e-mailen of opsturen naar: 

Stichting De Rode Leeuw, Alexia Mavromatis 

p/a Western Academy of Beijing 

P.O. Box 8547, 10 Lai Guang Ying Dong Lu 

Chao Yang District, Beijing 

100103, People’s Republic of China 

E-mail: informatie@derodeleeuw.org   

Telefoon: 18519775075 

 

Datum 

 

 

Naam en handtekening van ouder of voogd 
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Authorization for medical intervention and hospitalisation 

In case of emergency I authorise the representative of De Rode Leeuw to act on my behalf to 

ensure that my child(-ren), for whom I am legally responsible, receive first aid and can be 

hospitalised if necessary. 

Allergies and important information 

Important medical information and allergies 

  

  

  

 

Prescription medicines 

Medicine Prescription 

  

  

  

 

Family doctor and hospital 

The medical history of my child is known at 

Family doctor name  

Name of practice or hospital  

Medical number / dossier number  

Practice or hospital contact number  

Emergency contact number  

 

 

Name and signature of legal parent or guardian 
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