Aanmeldingsformulier 2018-2019
Lyceum Elst / Auditorium 3 / 6661 TZ ELST / (0481) 36 29 20

Door administratie in te
vullen

Gegevens van uw kind :
Achternaam:

Ontvangst d.d.

BSN:

Bevestiging d.d.

Voornamen:
Roepnaam:

Geslacht: 0 jongen

0 meisje

Kopie Paspoort/ID
Ja / Nee

Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

06 -

Adviesformulier
ontvangen d.d.

Geheim nummer:
0 Ja
0 Nee
OKR ontvangen
herkomst school d.d.

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

Aanmelding compleet
d.d.

Nationaliteit(en):

Woont uw kind in Nederland sinds de geboorte?

0 Ja

0 Nee, vanaf

Is uw kind ook op een andere school aangemeld?

0 Ja

0 Nee

Beslissing toelatingscie
d.d.:

Indien ja, bij welke school?
Schoolkeuze 1.

Dossier compleet d.d

Schoolkeuze 2:

Uw gegevens
Vader/ verzorger

Moeder/ verzorger

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

06 -

06 -

E-mail:

E-mail:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Land van herkomst:

Land van herkomst:

Indien het adres (van een) van de ouders of verzorgers anders is dan dat van uw kind :
Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Plaats:

Ouderlijk gezag

0 Beide ouders/ verzorgers

0 Moeder

0 Vader 0 anders nl.
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Uw gezinsgegevens en bijzonderheden
Broer(s) / zus(sen) op deze school: ja / nee
Bent u gescheiden?
Uw kind woont bij:

0 Ja

0 Nee

0 ouder(s) / verzorger(s)

0 Vader

0 Moeder

0 anders nl.

Welke taal wordt thuis gesproken?
Zijn er bijzonderheden? Indien ja, welke?
Medicijngebruik:
Huisarts:

Te:

Tel.:

Aanmelding voor welk leerjaar en niveau
Uw kind wordt aangemeld voor:
0 Leerjaar 1 (ga door met de vragen hieronder)

0 Een van de hogere leerjaren (ga door met de vragen
hieronder)

Advies van de basisschool:

Leerjaar 2

Leerjaar 3

0 mavo

0 mavo

Bij wie wil uw kind graag in de klas zitten?

0 havo

0 havo

0 havo

1 ____________________________________

0 vwo

0 vwo

0 vwo

0 mavo 0 mavo/havo 0 havo/vwo 0 vwo

Leerjaar 4

Leerjaar 5

0 vwo

Overgangsbewijs bijgevoegd

2 ____________________________________
0 ja 0 nee

Naar klas:

Gegevens school van herkomst
Huidige basisschool/VO school:
Naam leerkracht groep 8 / Mentor:
E-mail:
Aantal jaren (basis)onderwijs in Nederland:
Is RVC-beschikking aanwezig?

LWOO: 0 Ja

0 Nee

PRO: 0 Ja

0 Nee

Indien van toepassing; alleen nodig bij aanmelding vanaf leerjaar 2

Heeft uw kind een arrangement of extra ondersteuning gehad: 0 Ja

0 Nee
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Tests
Zijn er testresultaten of gegevens beschikbaar (anders dan de Cito-toetsen en advies basisschool), die voor de school
van belang kunnen zijn? Indien dit het geval is graag een kopie meesturen.
Dyslexie

0 Ja

0 Nee

datum afname:

Dyscalculie

0 Ja

0 Nee

datum afname:

Overig:

datum afname:
datum afname:
datum afname:

Financiën
Voor ons geautomatiseerde betalingssysteem hebben we de volgende gegevens nodig:

Ouder/verzorger die de betalingen verricht:
Is uw kind in bezit van een GelrePas?

0 Ja, nummer

0 Nee

Identiteitsbewijs
Gelieve een kopie van identiteitskaart/paspoort van uw kind bij te voegen *
Kopie identiteitskaart/paspoort bijgevoegd *

0 Ja

Is uw kind niet in Nederland geboren en verblijft hij/ zij korter
dan twee jaar in Nederland?

0 Ja

Is een kopie van het registratieformulier van het COA of van
het rapport van het eerste gehoor bijgevoegd, met daarin in
elk geval de aankomstdatum van uw kind?

0 Ja

0 Nee

0 Nee (als het antwoord ja is, beantwoord dan de
volgende vraag)
0 Nee

* na controle van de gegevens vernietigen wij het kopie.

LET OP: vergeet niet de ondertekening op pagina 4
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Naar waarheid ingevuld door:
Naam:

Naam:

Ouder/verzorger van:

Ouder/verzorger van:

Woonplaats

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Toestemming voor het inwinnen en vastleggen van informatie
Naam:

Naam:

Geeft/geven hierbij toestemming,

o
o
o
o

Om inlichtingen in te winnen bij de basisschool/school voor voortgezet onderwijs (om te kunnen bepalen of de
leerling toelaatbaar is tot de afdeling van de school waarvoor aanmelding is gedaan)
Om de verstrekte gegevens op te nemen in het leerlingendossier/leerlingvolgsysteem van de school (ten
behoeve van de leerlingbegeleiding)
Voor het afnemen van testen (didactisch, sociaal/emotioneel en/of intelligentie)en/of doen van observaties. Dit
kan noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de leerling, of na plaatsing, wanneer er een ondersteuningsvraag
ontstaat.
Voor het nemen van foto’s uitsluitend voor PR doeleinden (website, brochures, flyers, schoolgids en social
media).

Woonplaats:

Datum:

Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u opsturen naar :
Lyceum Elst
t.a.v. leerlingadministratie
Postbus 187
6660 AD ELST (gld)
U mag het formulier natuurlijk ook bij ons afgeven.
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