Aanmeldingsformulier 2022 -2023
HAVO

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

X

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.
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Informatie over de school van herkomst
Naam school

Plaats

Schoolsoort

Komt uit klas

Is de leerling blijven zitten?

Nee

Ja

Telefoonnummer
Naam mentor

Zo ja in welke klas

Wilt u hieronder aanvinken welk vakken uw zoon/dochter het afgelopen schooljaar heeft gevolgd.
Nederlands

Frans

Duits

Engels

……………………………………….

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Wiskunde …..

Economie

…………………………………………..

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Verzorging

………………………………………….

Techniek

CKV

Maatschappijleer

O&O

Science

Informatie over de basisschool
Naam basisschool + Plaats
Advies
Naam eindtoets

Score

Aanmelding
Kruis hier de loopbaan na de basisschool aan:
Brugklas

vmbo (B / K / G / T)*

havo

vwo / atheneum

gymnasium

Leerjaar 2

vmbo (B / K / G / T)*

havo

vwo / atheneum

gymnasium

Leerjaar 3

vmbo (B / K / G / T)*

havo

vwo / atheneum

gymnasium

Leerjaar 4

vmbo (B / K / G / T)*

havo

vwo / atheneum

gymnasium

havo

vwo / atheneum

gymnasium

Leerjaar 5
*Omcirkel wat van toepassing is
Wat is de reden dat de leerling van school verandert?

Gedoubleerd basisschool

Nee

Ja

in groep

Diploma behaald

Nee

Ja

per (datum)

Psychologisch onderzoek

Nee

Ja

vanwege

Aanmelding
De leerling vraagt toelating tot:

2e leerjaar mavo / havo

2e leerjaar havo / vwo

3e leerjaar havo

4e leerjaar havo

5e leerjaar havo
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Passend onderwijs
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?
Zo ja, waarvoor is de extra ondersteuning nodig?

Nee

Ja

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

Man

OUDER 1

Vrouw

Adres *
Postcode*

Woonplaats *

E-mailadres (verplicht i.v.m. inloggegevens Magister)
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 *
Woonplaats *

Postcode*

E-mailadres (verplicht i.v.m. inloggegevens Magister)
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
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Ondertekening
Met ondertekening bevestigen ondergetekenden:
-

Het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;

-

Akkoord te gaan met het opvragen van informatie bij de school van herkomst en bij externe instanties en de verkregen
informatie te voegen in het leerling dossier in Magister;

Handtekeningen
Datum
Naam Leerling

Datum
Ouder 1

Datum
Ouder 1 tekent ook
voor ouder 2

Datum
Verzorger/voogd

Let op:
S.v.p. een kopie van de identiteitskaart (beide kanten kopiëren) van de leerling aan dit formulier
hechten/toesturen voor zover deze nog niet in ons bezit is.

