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Formulário de inscrição Waldorf aan de Werf ano letivo 2020/2021
Com este formulário, pode inscrever o seu filho na escola Waldorf aan de Werf. Pretende a inscrever vários filhos? Nesse caso, preencha 
este formulário para cada filho.

A inscrição é possível para crianças nascidas entre 1 de outubro de 2013 e 30 de abril de 2017. 
Em agosto de 2020, começaremos com:
- as aulas do jardim de infância ou pré-primária  (grupo 1 e grupo 2)
- classe 1 (grupo 3).
Para mais informações, consulte o nosso site (link).
Se tiver alguma dúvida, pode contactar-nos através do email: info@wadw.school. 
*Necessário

1. Endereço de email *

Informações do aluno

2. Primeiro nome da criança 

3. Sobrenome da criança

4. Data de nascimento da criança*
    mês/dia/ano
      
     Exemplo: 7 de Janeiro de 2019

5. Número BSN

6. Para que grupo (turma) pretende inscrever o seu filho no ano lectivo 2020-2021?
Marque apenas um espaço oval

Grupo1 (jardim de infância ou pré-primária)
Grupo 2 (jardim de infância ou pré-primária)
Grupo 3 (para nós é chamado de primeira classe)

7. Incentivamos a matrícula na nossa escola de crianças com educação pré-escolar e infantil (VVE- indicatie). 
O seu filho tem ou teve educação pré-escolar ou infantil (VVE- indicatie)?  
Marque apenas um espaço oval
Sim 
Não

Informações dos pais

8. Primeiro nome pai/mãe/responsável*

9. Sobrenome pai/mãe/responsável*

10. Rua + Número de casa*

11. Código Postal*

12. Local de endereço*

13. Número de telefone*

Basisschool en BSO       O seu filho já frequenta uma escola primária e possivelmente uma BSO? Preencha os detalhes abaixo:

14. Nome basisschool

15. Número de telefone da basisschool

16. O seu filho já frequenta uma BSO? Marque apenas um espaço oval 

Sim

Não
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17. Caso a resposta anterior seja sim, indique qual a BSO.

Origem    Na Waldorf aan de Werf, achamos importante que o seu filho tenha orgulho da sua identidade. É por isso que temos perguntas adicionais para incentivar isso na escola.

18. Qual é o país de nascimento dos pais da criança?

19. Qual é o país de nascimento dos avós da criança?

20. Que língua/línguas  são faladas em casa? (são possíveis várias respostas)

Marque todas as opções que são aplicáveis

 Holandês

 Inglês 

 Francês 

 Alemão

 Marroquino

 Turco

 Árabe

 Espanhol

 Português

 Berber

 Italiano

 Curdo

 Outras: 

Declaração de Privacidade

21. Por meio deste, concordo que meus dados serão processados exclusivamente com o objetivo de inscrição na Waldorf aan de Werf. Os 
dados pessoais não serão compartilhados com outras partes. *

Marque todas as opções que são aplicáveis

Concordo


