In te vullen door school voortgezet onderwijs
Coörd./teamleider

Volgnummer

Ontv. aanm.form

Advies basisschool

Bevestiging

Cito-score

Verz. inlicht.form

Andere toets

Leerlingnummer

Leerplusarrangement

Gekozen school:
Voor welk schooltype meldt u uw kind aan? (U maakt uw keuze kenbaar door het vakje voor schooltype in te kleuren)
Anna van Rijn College De Baanbreker

Cals College

College De Heemlanden Oosterlicht College

Anna Lyceum

Locatie Nieuwegein

❑ HAVO
Locatie Nieuwegein
❑ HAVO/Atheneum
❑ Atheneum
❑ Oosterlicht Academie
❑ Atheneum-plus
(atheneum en gymnasium),
(Versneld en verrijkt VWO)
incl. Cambridge English
❑ '10-14 onderwijs
❑ HAVO/Atheneum*,

❑ Praktijkonderwijs

❑ HAVO/Atheneum
❑ Atheneum
❑ Tweetalig HAVO/
Yuverta Houten
Atheneum
(voorheen Wellantcollege)
❑ Tweetalig Atheneum
❑ Tweetalig Gymnasium ❑ VMBO-BBL */**
❑ VMBO-KBL */**
❑ VMBO-GL */**/***
Anna MAVO
* ❑ met LWOO
❑ MAVO/HAVO
❑ Tweetalig MAVO/
**Met één verplichte
HAVO
keuze uit onderstaande
themaklassen:

❑ HAVO/Atheneum
met oriëntatie op
technasium
❑ Atheneum
met oriëntatie op
technasium
❑ Gymnasium
❑ Tweetalig HAVO/
Atheneum
❑ Tweetalig Atheneum
❑ Tweetalig Gymnasium
Locatie IJsselstein

❑ Atheneum met
oriëntatie technasium,
Latijn naar keuze
❑ HAVO/Atheneum met
❑ themaklas Paardenklas
oriëntatie technasium,
❑ themaklas Kookklas
Latijn naar keuze
❑ themaklas Carrousel ❑ HAVO met oriëntatie
technasium
❑ MAVO/HAVO
❑ KADER/MAVO
(vmbo-k/m)
❑ BASIS/KADER
(vmbo b/k)
❑ BASIS/KADER met
LWOO (vmbo b/k)

❑ * keuze Cambridge English

Houtens school voor
MAVO en beroepsgericht onderwijs

❑ Brugjaar Jan Ligthart

❑ HAVO kansklas
❑ VMBO TL (MAVO)
❑ VMBO-KBL/BBL*
❑ * met LWOO

❑ *met LWOO

❑ VMBO-TL/Havo, incl.
❑ VMBO-B/K/T*, incl.

Locatie Vianen

*** Behalen TL-diploma
mogelijk

❑
❑
❑
❑

HAVO/Atheneum
VMBO-TL/HAVO
VMBO-B/K/T
VMBO-B/K met LWOO

Gegevens leerling
Naam
Roepnaam:
Tussenvoegsel:

Achternaam:

Voornamen voluit:
Adres
Postcode:

Plaats:

Straatnaam:

Huisnummer:

Toevoeging:

Telefoonnummer leerling:
Nog andere kinderen op deze VO school? Nee / Ja, nl.:
Registratiegegevens
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Burgerservicenummer 1
1 Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer nodig. Wanneer een leerling geen
BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

Testen / onderzoeksverklaring
Bent u in het bezit van psychologische en/of andersoortige relevante onderzoeksverklaringen betreffende uw kind?		
NEE

JA *

❑ Dyslexieverklaring + verslag
❑ Anders (bijv. ADHD, PDD-NOS):

Bijzonderheden						
Hieronder kunt u bijzonderheden vermelden, die bij de beoordeling of de begeleiding van belang kunnen zijn. Te denken
valt aan bijzondere gezinsomstandigheden, gezondheid, medicijngebruik, geschiktheid voor sport, langdurig verblijf buiten
Nederland of bijzondere karaktereigenschappen. Ook kunt u hieronder eventueel aangeven bij wie uw zoon/dochter/pupil
in de klas wil komen (of juist niet) voor zover in dezelfde afdeling geplaatst.

Ondertekening 				
Met de ondertekening geven de ouders/verzorgers toestemming voor:						
1. Het verwerken van persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede (ortho-)pedagogische en -didactische
begeleiding van het aangemelde kind en voor de uitvoering van de wettelijke plicht een leerlingenadministratie te voeren.
2. ❑ Het opvragen van relevante toelichtende informatie bij derden naar aanleiding van de door u verstrekte gegevens.
3. Het gebruiken van de gegevens voor de commissie POVO.
								

Indien ouders gescheiden; wie de contactpersoon is voor school: ❑ ouder 1 / ❑ ouder 2 					
		
Ouderlijk gezag: ❑ ja / ❑ nee
Handtekening ouder/verzorger:

Ouderlijk gezag: ❑ ja / ❑ nee
Handtekening ouder/verzorger:

Plaats:

Datum:

