Aanmeldformulier
Voortgezet Onderwijs voor 2018 - 2019
Voortgezet Onderwijs Dronten
Almere College - Ichthus College

[In te vullen door de nieuwe school]

Ontvangstdatum aanmeldformulier:
[In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)]

Leerling
Voornaam:

Achternaam:

Vorige school (maximaal 1 hokje aankruisen):
o primair onderwijs o voortgezet onderwijs
Naam school:
Plaats school:
Naam en functie contactpersoon:
E-mailadres en telefoonnummer:

Aanmelding voor leerjaar: o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6
De basisschool vult bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs een Onderwijskundig rapport (OKR) in. Het voortgezet onderwijs volgt conform
wetgeving het advies over de te volgen opleidingsrichting op dat in het OKR wordt vermeld.

Bij dit aanmeldformulier moeten de
volgende documenten worden bijgevoegd
(indien van toepassing)
l kopie dyslexieverklaring en het onderzoeksverslag
l kopie van dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
l kopie van een eventueel onderzoeksverslag van het intelligentieonderzoek en met mogelijk een diagnose (bijv. ADHD)

Algemene info voor de ouder(s)/verzorger(s):
Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten iedere leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod
bieden. Om te beoordelen of de school de begeleiding kan bieden die de leerling nodig heeft, heeft de school informatie nodig.
Het is in het belang van de leerling dat u volledige en juiste informatie verschaft. Na de schriftelijke aanmelding heeft de
V(S)O school 6 weken de tijd om te bekijken of de school de juiste begeleiding kan bieden. Indien nodig kan de periode van
6 weken, op basis van goede argumenten, worden verlengd naar 10 weken. Wanneer de school niet de juiste ondersteuning kan
bieden, dan zal de school in overleg met u een andere passende onderwijsplek zoeken. Dit kan zijn op een andere reguliere
VO-school of in het voortgezet speciaal onderwijs.

[In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)]
Gekozen school:
o

Almere College

o

Ichthus College

Regulier:

o vmbo basis

o praktijkonderwijs

o vmbo basis/kader

o vmbo basis

o vmbo kader

o vmbo kader

o vmbo tl

o mavo

o vmbo tl / havo

o havo

o havo

o atheneum

o havo / vwo

o gymnasium

o vwo (atheneum/gymnasium)

Gepersonaliseerd leren:

Kies 2 keuze modules:

o mavo

(Geef met 1 t/m 6 de volgorde van voorkeur aan)

o mavo/havo

o Sport +
o Kunst & Cultuur
o Techno-science
o Organiseren & Ondernemen
o Internationalisering
o Media & Communicatie

o havo
o havo/vwo
o vwo
o gymnasium
		
Almere College Talentprofielen:
o Sport
o Kunst, Cultuur & Media
o Science & Techniek

Gegevens van de leerling

[In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)]

Achternaam (officiële):
Voornamen (voluit):
Roepnaam: 						o jongen o meisje
BurgerServiceNummer:
Straat: 							Geboortedatum:
Postcode + woonplaats: 					Geboorteplaats:
Mobiel nummer leerling: 					Geboorteland:
Nationaliteit: 						

Datum aankomst in Nederland:

Levensovertuiging:
De leerling woont bij: o ouders o vader o moeder o anders, nl.:
Ter verificatie van het BSN nummer van de leerling, kan de school van aanmelding vragen naar een document (brief van de
belastingdienst, ID-bewijs, ed) waarop het BSN nummer staat.

Ouder 1 o Verzorger 1 o

o man o vrouw

Naam en voorletters: 					

Ouder 2 o Verzorger 2 o

o man o vrouw

Naam en voorletters:

Straat: 							Straat:
Postcode + woonplaats: 					

Postcode + woonplaats:

Tel. privé: 			werk: 			Tel. privé: 			werk:
Mobiel nummer: 						Mobiel nummer:
Nationaliteit: 						

Nationaliteit:

E-mailadres: 						E-mailadres:
Ouderlijk gezag: o ja o nee 				

Ouderlijk gezag: o ja o nee

Draagt zorg voor betaling schoolkosten: o ja o nee

Draagt zorg voor betaling schoolkosten: o ja o nee

Indien de leerling onder voogdij staat en/of niet bij ouders woont
Naam instelling/voogd:					Straat:
Postcode + woonplaats:					

Tel. nr. vast/tel. nr mobiel:

E-mailadres: 						Contactpersoon: 						

Huisarts
Naam: 							Telefoon:
Naam huisartsenpraktijk (indien van toepassing):
Gebruikt de leerling medicijnen? o ja o nee. Zo ja, welke?
Heeft de leerling de laatste drie jaar externe hulp gekregen? o ja o nee.
Zo ja, wilt u aangeven waaruit de begeleiding bestaat of bestond? Bijv. therapeutisch centrum, ggz, ggd, traverse, logopedie, o.i.d.

Organisatie en naam contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:

Zijn er nog andere gegevens die van belang zijn voor de school om te weten?

Heeft de leerling een zwemdiploma?
o ja o nee

Zijn er kinderen bij wie de leerling graag in de klas zou willen zitten? (maximaal 3 namen invullen)?
Het gaat hier om het aangeven van een wens. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

Inschrijven
Ondergetekende meldt (naam leerling) _________________________________________________________
met geboortedatum _____-_____-_____ ,als hij wordt toegelaten, aan op: 01-08-2018 (begin schooljaar)
________________________________________________ (andere datum)
Kruis aan waarmee u akkoord gaat.
Ondergetekende verklaart de gegevens in het aanmeldformulier volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld en de grondslag van de school, als vermeld in de schoolgids, te respecteren.

o ja o nee

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de vorige school voor het onderwijs relevante gegevens
doorgeeft aan de school voor voortgezet onderwijs.

o ja o nee

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de school indien nodig, informatie opvraagt bij externe instanties.

o ja o nee

Ondergetekende gaat ermee akkoord wanneer er beeldmateriaal (bv. foto’s van een sportdag, projectweek)
van het aangemelde kind gepubliceerd wordt op de website van de school of gebruikt wordt voor
promotiemateriaal van de school

o ja o nee

Indien de leerling naar het praktijkonderwijs gaat:
Ondergetekende geeft toestemming dat leerling zonder begeleiding onder schooltijd naar het centrum gaat
voor (interne) stage.

o ja o nee

Ondertekening o ouder o verzorg(st)er o voogd
Plaats en datum:
Naam:							Naam:
Handtekening:						Handtekening:

Uitschrijfbewijs primair onderwijs [In te vullen door de vorige school]
(van de leerling die afkomstig is uit het voortgezet onderwijs ontvangen wij graag een origineel formulier)

Ondergetekende verklaart dat de leerling die wordt aangemeld, door middel van dit aanmeldformulier
wordt uitgeschreven op:
31-07-2018 (einde schooljaar) / ________________________________________________ (andere datum)
Plaats en datum:
Naam:							Handtekening:

