Aanmeldingsformulier 2021-2022
leerjaar 1

Locatie Leuvensbroek
postbus 6920, 6503 GK Nijmegen
Leuvensbroek 3001, 6546 TD Nijmegen

MET BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B.

tel. 024 378 69 93

Informatie over de leerling
Achternaam conform ID
Voornamen (voluit)
Roepnaam/Geslacht
Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer ouder

Telefoonnummer leerling
Geboortedatum

-

-

(DD-MM-JJJJ)

Geboorteplaats/Geboorteland

Nationaliteit

1.

2.

Burgerservicenummer (BSN nummer)
Indien in het buitenland geboren: woonachtig in

Indien in het buitenland geboren: onderwijs in

Nederland sinds (datum)

Nederland sinds (datum)

Zijn de ouders gescheiden?

Nee

Ja* 1

Zo ja, wie is de schoolgeldplichtige

Vader

Moeder

Anders, nl.

Zo ja, leerling woont bij

Vader

Moeder

Anders, nl.

Wie heeft ouderlijk gezag?
Eventuele bijzonderheden* 2
Denk aan: medicijngebruik, medische bijzonderheden,
gezinssituatie, externe ondersteuning

1

Indien gescheiden en beiden het ouderlijk gezag hebben, verzoeken wij u de gegevens in te vullen en beiden het formulier te tekenen. De school heeft in beginsel
de verplichting beide ouders te informeren, of informatie in een voorkomend geval daadwerkelijk wordt verstrekt is afhankelijk van hetgeen daarover in het protocol
is bepaald.
2
Waaronder noodzakelijke (medische) informatie over de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van uw zoon/dochter die belangrijk is voor het functioneren op school.
Indien meer dan de basisondersteuning nodig is (zie schoolondersteuningsprofiel op de website) dient u dit hier aan te geven. Dit is nodig om de juiste
ondersteuningsbehoeften te bepalen.

Informatie over de school van herkomst
Naam (basis)school + Plaats
Advies (basis)school

Is de leerling blijven zitten? Zo ja in welke groep?

Aanmelding
De leerling wordt aangemeld voor:
mavo

mavo/havo

havo/vwo

Technasium (havo/vwo)

vwo

Broer(s)/zus(sen) op onze school
In klas:

Informatie over de ouder(s)/verzorger(s)
Familienaam + voorletter(s)

Man

OUDER 1

Vrouw

Adres *
Postcode*

Woonplaats *

E-mailadres
In geval van nood te bereiken op telefoonnummer
*Indien dit afwijkt van het adres van de leerling

Informatie over de ouder(s)/verzorger(s)
Familienaam + voorletter(s)

Man

OUDER 2

Vrouw

Adres *
Postcode*

Woonplaats *

E-mailadres
In geval van nood te bereiken op telefoonnummer
*Indien dit afwijkt van het adres van de leerling

Informatie over de ouder(s)/verzorger(s)
Is er een ander dan vader/moeder verzorger van de leerling?
Familienaam + voorletter(s)

Man

Nee

VERZORGER / VOOGD
Ja

Vrouw

Adres*

Postcode*

Woonplaats *

E-mailadres
In geval van nood te bereiken op telefoonnummer
*Indien dit afwijkt van het adres van de leerling

Technasium (vwo)

Ondertekening
Met ondertekening bevestigen ondergetekenden:
-

Het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;

-

Akkoord te gaan met het opvragen van informatie bij de basisschool en bij externe instanties
en de verkregen informatie te voegen in het leerling dossier in Magister.

Tevens verklaren wij op de hoogte te zijn van de verplichte eigen bijdrage van 95 euro per jaar voor de Technasium-opleiding.
Handtekeningen
Datum
Naam Leerling

Datum
Ouder 1

Datum
Ouder 2 of ouder 1
tekent ook voor
ouder 2

Datum
Verzorger/voogd

Wanneer het mogelijk is qua niveau en ondersteuningsbehoeften, kom ik graag met de volgende leerling in één klas:
Leerling 1:
Naam:
Basisschool:

Let op:
S.v.p. het adviesformulier van de basisschool alsmede een kopie van de identiteitskaart (beide
kanten kopiëren) van de leerling aan dit formulier hechten/toesturen.

Locatie Leuvensbroek
Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen
Leuvensbroek 3001, 6546 TD Nijmegen
tel. 024 378 69 93

Motivatiebrief bij aanmelding voor het Technasium
2021 - 2022
Onze Technasiumopleiding biedt havo en vwo leerlingen de mogelijkheid om iets extra’s te doen op het
gebied van bèta en techniek. Daarvoor moet je over een aantal bijzondere kwaliteiten beschikken. We willen
graag dat je een goed doordachte keuze maakt. Daarom vragen we jou, samen met je ouders, om een
‘motivatiebrief’ te schrijven waarin duidelijk wordt waarom jij voor het Technasium kiest. Kijk vooral ook naar
de profielschets hieronder en neem dat mee in je verhaal. Ook de informatie van de basisschool is belangrijk:
minimaal een havo-advies op alle leergebieden. We bieden het Technasium aan in onze havo/vwo
klassen en in de vwo klassen.
Profielschets (welke leerlingen zoeken wij?)
De Technasiumopleiding houdt in dat je het vak Onderzoek & Ontwerpen volgt. Het programma is dus
zwaarder dan de gewone havo of vwo opleiding. Bij het vak O&O moet je:
•

heel zelfstandig kunnen werken

•

heel geconcentreerd kunnen werken

•

jezelf kunnen uitdagen om iets extra’s te doen voor een mooi eindresultaat

•

kunnen samenwerken

•

inventief zijn (originele ideeën kunnen bedenken)

•

goed kunnen plannen en organiseren

•

interesse hebben in zowel ontwerpen als onderzoek

Realiseer je ook dat je bij het vak O&O niet alleen maar met je handen werkt. Je doet vaak onderzoek en je zit
bijvoorbeeld voor het maken van een ‘Plan van Aanpak’ of een verslag ook veel achter een beeldscherm.
Als je kiest voor O&O zit je daar twee jaar aan vast. Aan het eind van klas 2 kies je of je ermee doorgaat.
O&O is een vak dat je 6 lesuren in de week hebt. Toch zit je vrijwel even lang op school als leerlingen die
geen Technasium doen. Waar komen die uren dan vandaan? In klas 1 heb je het vak Science niet en een
mentoruur minder. In klas 2 heb je ook een mentoruur minder.
Vul de brief in op de volgende bladzijde en lever deze in met het aanmeldformulier.

Motivatiebrief bij aanmelding voor
het Technasium
2021 - 2022

Naam:
Basisschool:
Advies basisschool:
Dit zijn 3 redenen waarom ik graag naar het Technasium wil en waarom ik denk dat ik dat goed kan:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit zijn 3 redenen waarom wij als ouder(s)/verzorger(s) ons kind graag naar het Technasium zien gaan:
Is er twijfel aan één van de competenties uit de profielschets?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

