AANMELDFORMULIER EERSTE LEERJAAR
Schooljaar

2019 – 2020

BETREFT □ BRUGKLAS □ BRUGKLAS/LWOO □ SPORTKLAS
LEERLINGGEGEVENS
Achternaam
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats
Geboorteland
□ Nederland
BSN nummer
Voertaal thuis
Nationaliteit
Leerling heeft broer en/of
zus op een school van de
GSF.

□ Nederlandse
□ Nee

HOOFDADRES LEERLING
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer huis

Geslacht □ M

□ GSF Junior MAVO

□V

□ Anders, nl.
In Nederland sinds

-

-

□ Anders, nl.
□ Ja, naam van broer/zus

Mobiel leerling 06-

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE
□ Niet van toepassing
□ Dyslexie*
□ AD(H)D
□ Medisch, nl.
□ Anders, nl.

□ Dyscalculie*
□ ASS

* Indien van toepassing kopie van verklaring inleveren

SCHOOLGEGEVENS BASISSCHOOL
Naam basisschool
Plaats
Naam leerkracht groep 8
ADVIES BASISSCHOOL
Advies niveau
Advies brugklastype
GSF- Junior mavo
Advies brugklastype LWOO

Telnr.

□ VMBO-basis
□ Nee

□ VMBO-kader
□ Ja

□ VMBO-Theoretisch

□ Nee

□ Ja* kopie bij aanmelding inleveren

GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
Gezinssituatie
□ Gehuwd
□ Gescheiden, leerling woont bij:
□ Moeder overleden, sinds
□ Anders, nl.
OUDERS/VERZORGER 1

□ Moeder

□ co-ouderschap
□ Vader overleden, sinds

□ Vader

Achternaam en voorletters
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
Thuis
Wie is/zijn de financieel verantw.
persoon/personen
Telnr. werk
Nationaliteit
E-mailadres

□ Verzorger

Mobiel

□ Voogd

06-

Het e-mailadres wordt gebruikt voor belangrijke informatie, correspondentie van de school en voor het inloggen op het
ouderportaal (resultaten en verzuim).

OUDERS/VERZORGER 2

□ Moeder

□ Vader

□ Verzorger

□ Voogd

Adresgegevens alleen invullen indien deze anders zijn dan bij ouder/verzorger 1

Achternaam en voorletters
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
Thuis
Wie is/zijn de financieel verantw.
persoon/personen
Telnr. werk
Nationaliteit
E-mailadres
Bent u of uw partner werkzaam
op een GSF school?

□ Nee

Heeft u zoon/dochter zich op
□ ja / □ nee
andere scholen aangemeld?
Wilt u aangeven welke school de
voorkeur heeft van uw
zoon/dochter?

Mobiel

06-

□ Ja, De Fontein
□ Goois Lyceum
□ SG. Huizermaat
□ College de Brink
□ ISK Het Gooi
□ Casparus College
□ Vechtstede College
□ Goois Praktijkschool
□ A.Roland Holst College
□ Onderwijs Ondersteunende
Dienst.
Voorkeur school
Keuze 1 ………………………………..
Keuze 2 ………………………………..

De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen indien alle benodigde formulieren zijn ingeleverd
•
•
•

•
•

Een volledig ingevuld aanmeldformulier;
Kopie geldig paspoort/identiteitskaart;
Leerling niet geboren in Nederland en twee jaar of korter in Nederland: Uittreksel uit de
Gemeentelijke Basis Administratie met datum komst in Nederland (vermelden bij aanvraag bij de
gemeente);
Basisschoollocatie in de regio Gooi- en Vechtstreek: Adviesformulier basisschool;
Basisschoollocatie in regio Amsterdam-Diemen-Abcoude: Aanmeldformulier voortgezet onderwijs.

ONDERTEKENING (verplicht)

Met ondertekening verklaar ik:
• dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
• kennis te hebben genomen van de toelichting op het aanmeldformulier;
• akkoord te gaan met de uitgangspunten van de school en de daarbij behorende activiteiten;
• de school toestemming te geven om foto’s en ander beeldmateriaal van de in te schrijven leerling
(gemaakt bij schoolactiviteiten) voor PR-doeleinden te mogen gebruiken. Graag aanvinken waarvoor
u toestemming geeft:

□
□
□
□
□
□
□

•
•
•

in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender

op de website van de school

in de (digitale)nieuwsbrief

groepsfoto schoolfotograaf

individuele foto schoolfotograaf

externe publicaties, bijv. WeesperNieuws, Kabelkrant

Terugkoppeling naar de basisschool van uw zoon/dochter

dat de in te schrijven leerling zich aan de gedrags- en kledingcode houdt (zie leerlingenstatuut, ter
inzage op school);
akkoord te gaan met de overdracht van leerlinggegevens van de huidige school naar de school van
aanmelding.
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van …………… dat school leerlinggegevens mag
uitwisselen met de basisschool om te zorgen voor een zo goed mogelijke aansluiting van de
basisschool naar de middelbare school.

Datum (dd-mm-jjjj)
Handtekening ouder/verzorger 1
Handtekening ouder/verzorger 2

Plaats

Wanneer ouders gescheiden zijn, dienen zij beiden dit formulier te ondertekenen.

