Aanmeldingsformulier brugklas 2018-2019
Comenius College – Hilfertsheem College - De Savornin Lohman - College de Opmaat
Op bladzijde 4 kunt u de school van uw keuze aanvinken.
Wij kunnen alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling nemen.

Gegevens leerling
Roepnaam (voluit)

☐M☐V

Officiële voornamen (voluit)
Achternaam (incl. voorvoegsel)

Adres (straat/huisnr./toev.)*
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer - thuis
Telefoonnummer - mobiel leerling
E-mailadres - leerling

Geboortedatum (dd-mm-jj)
Geboorteplaats en geboorteland
Nationaliteit

In Nederland sinds

Burgerservicenummer (leerling) **

(kopie identiteitsbewijs leerling meesturen)

Godsdienst / levensbeschouwing

Woont bij

☐ ouders ☐ vader ☐ moeder ☐ voogd ☐ verzorger(s)

Aantal kinderen in gezin

waarvan op de school van aanmelding

***

Zo ja, wie en op welke school

Advies basisschool
Origineel schooladviesformulier ondertekend door basisschool z.s.m. nasturen.
*

Alle post wordt naar dit adres verstuurd.

**

Door de overheid vereist in het kader van de leerplichtwet.

***

S.v.p. zorgvuldig invullen in verband met voorrangsregeling eventuele loting op de school van aanmelding.
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Gegevens ouder/verzorger 1
Naam en voorletter(s)

☐M ☐V

Adres (indien afwijkend)
Postcode en woonplaats*

☐ afzonderlijk post versturen
Telefoonnummer

mobiel:

werk:

E-mailadres
Nationaliteit
Beroep
Relatie tot leerling

☐ vader ☐ moeder ☐ verzorger ☐ voogd ☐ anders

Gegevens ouder/verzorger 2
Naam en voorletter(s)

☐M ☐V

Adres (indien afwijkend)
Postcode en woonplaats*

☐ afzonderlijk post versturen
Telefoonnummer

mobiel:

werk:

E-mailadres
Nationaliteit
Beroep
Relatie tot leerling

☐ vader ☐ moeder ☐ verzorger ☐ voogd ☐ anders

Gegevens ouder/verzorger 3
Naam en voorletter(s)

☐M ☐V

Adres (indien afwijkend)
Postcode en woonplaats*

☐ afzonderlijk post versturen
Telefoonnummer

mobiel:

werk:

E-mailadres
Nationaliteit
Beroep
Relatie tot leerling

☐ vader ☐ moeder ☐ verzorger ☐ voogd ☐ anders

* Alle post wordt naar dit adres verstuurd.
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Betalingen
Rekeningen gaan naar

☐ ouder/verzorger 1 ☐ ouder/verzorger 2 ☐ ouder/verzorger 3

Naam rekeninghouder

School van herkomst
Naam laatst bezochte school
Adres (straat/huisnr./toev.)
Postcode en woonplaats*
Telefoonnummer
E-mail
Naam directeur
Naam leerkracht groep 8

Mogelijkheid tot extra faciliteiten
☐ TopsportTalent

(Alleen van toepassing indien de leerling voldoet aan de voorwaarden van Stichting LOOT)

Zo ja, welke sport beoefent uw kind en op welk niveau?

☐ Dyslexie
☐ Dyscalculie

(alleen van toepassing indien er sprake is van een officiële verklaring)
(alleen van toepassing indien er sprake is van een officiële verklaring)

Eventuele wensen betreffende de plaatsing
1.

2.

3.

4.

(max. vier namen)

Extra ondersteuningsbehoefte
In het kader van de wet Passend Onderwijs is het van belang eventuele diagnose(s) en extra ondersteuningsbehoefte(n) te vermelden, zodat de school passende begeleiding kan afwegen.
Wanneer eventuele diagnoses niet vermeld worden, kan de zorgplicht van de school komen te vervallen en de
aanmelding alsnog worden afgewezen.

Psychische ontwikkeling
☐ AD(H)D
☐ ASS
☐ ODD
☐ Angststoornis

Lichamelijke ontwikkeling
☐ ESM/taal-spraakproblemen
☐ Chronische ziekte
☐ Lichamelijke beperking
☐ Ernstige auditieve beperking

☐ Anders, nl.

☐ Ernstige visuele beperking
☐ Anders, nl.

Ingevuld door

☐ ouder/verzorger 1 ☐ ouder/verzorger 2 ☐ ouder/verzorger 3

Datum

Handtekening :____________________________

* Alle post wordt naar dit adres verstuurd.
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Graag aanvinken voor welke school en afdeling u kiest en retourneren met een
kopie van paspoort of identiteitskaart van de leerling en het origineel van het
adviesformulier , getekend door de basisschool .

☐
Christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

Postbus 153, 1200 AD Hilversum
Telefoon
035-621 57 51
E-mail
info@comeniusnet.nl
Internet
www.comenius-hilversum.nl

☐
☐
☐
☐

gymnasiumbrugklas
atheneumbrugklas
havo/vwo-brugklas
mavo/havo-brugklas

☐
Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo

Van Ghentlaan 51, 1215 PN Hilversum
Telefoon
035-624 02 61
E-mail
post@savorninlohman.nl
Internet
www.savorninlohman.nl

☐ mavo/havo-brugklas

☐
Christelijke school voor vmbo-beroepsgericht en mavo

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum
Telefoon
035-683 15 57
E-mail
info@hilfertsheem.nl
Internet
www.hilfertsheem.nl

☐ vmbo basisberoeps
☐ vmbo kaderberoeps
☐ vmbo gemengd/theoretisch
☐ lwoo-beschikking
☐ lwoo in aanvraag

☐
Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning

Larenseweg 127, 1221 CL Hilversum
Telefoon
035-695 01 72
E-mail
info@collegedeopmaat.nl
Internet
www.collegedeopmaat.nl

☐ lwoo-beschikking
☐ lwoo in aanvraag

De school bewaart de ingevulde gegevens in een beveiligde digitale schooladministratie. Accountgegevens
worden slechts minimaal gedeeld met onderwijsondersteunende organisaties, waardoor inloggen en werken in
digitale leer- en werkomgevingen, mogelijk wordt gemaakt. De onderwijsondersteunende organisaties mogen
geen gegevens van leerlingen verspreiden aan derden. Daarvoor hebben wij bewerkersovereenkomsten
afgesloten. Gegevens, zoals het BSN-nummer worden nooit automatisch verwerkt, behalve voor aanmelding van
leerlingen bij de overheid.
De school koppelt in het kader van de ‘warme overdracht’ en de kwaliteitszorg de schoolresultaten van uw
dochter/zoon terug aan de basisschool. De school mag dit doen, tenzij u hiermee niet akkoord gaat vanwege het
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gaat u niet akkoord, neemt u dan a.u.b. contact op met de
schooldirectie.
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