AANMELDINGSFORMULIER LEERJAAR 1
cursusjaar 2020-2021
Keuze van de opleiding (kruis s.v.p. aan wat van toepassing is)
o

1 gymnasium (vwo)

o

1 technasium (vwo)

o

1 brugklas onderzoeken&ontwerpen en kunst&media en Big Business (havo/vwo)

o

1 brugklas kunst&media (havo/vwo)

Indien mijn kind onverhoopt wordt uitgeloot dan verzoeken wij om de mogelijkheid te onderzoeken voor een
plaatsing in ……………………………………………… (noteer hier uw tweede keus voor een opleiding op het Goois Lyceum).
______________________________________________________________________________________________

Gegevens van de leerling
Achternaam:

……………………………………………………………………………

Geslacht: M / V

Voornamen (voluit):

……………………………………………………………………………

Roepnaam: .……………….………………….

Geboortedatum:

……………………………………………………………………………

Geboorteplaats:

……………………………………………………………………………

Geboorteland:

……………………………………………………………………………

Nationaliteit:

……………………………………………………………………………

Woont in Nederland sinds: ……………………………………………………………………..
Adres:

……………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats:

……………………………………………………………………………

Telefoonnummer (thuis): ……………………………………………………………………………
Burgerservicenummer:

…………………………………………………………………………..

Naam huisarts:

……………………………………………………………………………

Tel. nr. huisarts: ………………………….

_____________________________________________________________________________________________

Bijzonderheden leerling
* Gegevens over bijvoorbeeld ziekte, medicatie, dyslexie of …………………………………………………………………………..
andere zaken die extra begeleiding met zich meebrengen: …………………………………………………………………………..
* Bezoekt reeds een ander kind uit het gezin het Goois Lyceum?
Zo ja, naam kind:

Ja / Nee

……………………………………………………………………………

* Ouder werkzaam bij Gooise Scholen Federatie

Ja/Nee

Klas: ………………………………………

Zo ja, vestiging: ……………………………………….

* Indien mogelijk zou mijn zoon/dochter bij toelating graag in de klas geplaatst willen worden bij:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z.o.z.

Gegevens van de ouders / verzorgers
Vader

Moeder

Naam en voorletters: ..……………………………….…………….

Naam en voorletters: ……………..…………………………………

Geboorteplaats:.. ………..………………………………………….…

Geboorteplaats: ………….………………………..…..…………..…..

Mobiele nummer: …………………………………………………….

Mobiele nummer: ……………………………………….………...…..

E-mailadres: ……………………………………………………….………

E-mailadres: ………………………………………………………………..

Ouders gescheiden?

Zo ja, het kind woont bij: …………………………………………………………….………………………
*Indien afwijkend van adres leerling:

*Adres: ………………………………………………………………………

*Adres: …………………………………………………………..………...

*Postcode + woonplaats: ……………………………….………….

*Postcode + woonplaats: ……………………………..……………

Schoolgeldplichtige ouder: …………………………………………
_______________________________________________________________________________________________

Gegevens basisschool
Naam basisschool: …………………………………………………………

Plaats basisschool: …………………………………..…………………

Naam leraar groep 8: …………………………………………………….

Telefoonnummer: ………………………………………………………

E-mailadres leerkracht groep 8 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres van de basisschool: ..………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________________________________

Ondertekening
Plaats: ……………………………………………………………………………… Datum: ………………………………………………………………………..
Handtekening vader:

.……………………………………………………………………………………

Handtekening moeder:

……………………………………………………………………………………

Handtekening verzorger / voogd:

.………………………………………………………………………………….

U dient bij dit aanmeldingsformulier een origineel Adviesformulier van de basisschool bij te voegen. Zonder het
Adviesformulier van de basisschool kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.
Indien van toepassing: graag relevante dossierinformatie (bijv. een dyslexieverklaring of andere onderzoeksrapporten)
bijvoegen.
Informatie m.b.t. tegemoetkoming studiekosten kunt u vinden op: www.duo.nl of krijgen via telefoonnummer: 0505997755.

Ondersteuningsvraag of begeleiding (bijlage bij het aanmeldingsformulier 2020-2021)
Wanneer uw kind op het Voortgezet Onderwijs begeleiding nodig heeft, dan verzoeken wij u om dit bij de aanmelding
al door te geven, of anders direct nadat u het plaatsingsbericht van ons heeft ontvangen (dinsdag 10 maart 2020). De
Wet op Passend Onderwijs beveelt dit aan.
Wij verzoeken u vriendelijk om bij het aanmeldingsformulier rapportages of andere (recente) diagnoses mee te sturen
die kunnen aantonen dat er sprake is van mogelijke invloed op de leerprestaties van uw kind of het functioneren van
uw kind op school in het algemeen. Dit geldt ook voor overige relevante informatie die de basisschool niet kan
verstrekken zonder uw toestemming. Wanneer wij deze gegevens tot onze beschikking hebben, kunnen we na de
aanmelding zo snel mogelijk starten met het verwerken van de gegevens en het treffen van voorbereidingen voor
volgend jaar. Onze zorgcoördinator neemt contact met u op. Met de rapportages zal vertrouwelijk worden omgegaan.
Voor meer informatie over het aanbod inzake ondersteuning van het Goois Lyceum kunt u terecht op onze website bij
de rubriek leerlingbegeleiding. Heeft u vragen of wilt u zich oriënteren op ons begeleidingsaanbod, neem u dan gerust
contact op met onze zorgcoördinator, Mw. E. Veldt. eveldt@gsf.nl
U kunt hieronder aangeven of er bij uw kind sprake is van een ondersteuningsvraag op het gebied van:
0 dyslexie
0 dyscalculie
0 disharmonisch intelligentieprofiel (=aanzienlijk verschil tussen Verbaal IQ en Performaal IQ)
0 autisme of autistiforme kenmerken (ASS)
0 diagnostiek inzake : ADHD – ADD – ODD – CCD
0 overige leerproblemen ……………………………………………………
0 bijzondere gedragskenmerken
0 sociaal emotionele problemen
0 faalangst
0 lichamelijke beperking ……………………………………………………
0 gezondheid …………………………………………………………………….
0 medicatie
0 bijzonderheden thuissituatie
0 anders, nl.....
Indien u in het bezit bent van (recente) diagnoses of rapportages waaruit bovenstaande blijkt, dan verzoeken wij u
vriendelijk dit met het aanmeldingsformulier mee te sturen, of anders direct nadat u het plaatsingsbericht van ons
heeft ontvangen (dinsdag 10 maart 2020).
Wilt u meer weten over toelating, plaatsing en passend onderwijs, kijk dan op: http://www.passendonderwijs.nl
Meer informatie over het samenwerkingsverband Qinas waar wij onder vallen kunt u vinden op: www.qinas.nl

