AANMELDINGSFORMULIER LEERJAAR 2 en hoger
cursusjaar 2020-2021
Keuze van de opleiding
Naam opleiding: HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM / TECHNASIUM *

Leerjaar: ………………………………….

* omcirkelen welke opleiding van toepassing is
**Instroom in Gymnasium of Technasium kan alleen indien de leerling op de voorgaande school reeds deze opleiding
heeft gevolgd.
_____________________________________________________________________________________________

Profiel en vakkenpakket (alleen voor toelating in de bovenbouw)
Profiel: O
O

Cultuur & Maatschappij (CM)

O

Economie & Maatschappij (EM)

Natuur & Gezondheid (NG)

O

Natuur & techniek (NT)

Vakken: Ne, En, LO, Ma, CKV: ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gegevens van de leerling
Achternaam:

………………………………………………………………… Geslacht: M / V

Voornamen (voluit):

………………………………………………………………… Roepnaam: ……….……….……………………………

Geboortedatum:

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

Geboorteland:

………………………………………………………………… Nationaliteit: .………………………………………….

Woont in Ned. sinds:

…………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………

Postcode + woonplaats:

……………………………………………………………….

Telefoonnummer (thuis): ……………………………………………………………….
Naam huisarts:

………………………………………………………………. Tel.nr. huisarts: ………………………………….........

Burgerservicenummer: ………………………………………………………………......
_____________________________________________________________________________________________

Gegevens vorige school
Naam vorige school:

………………………………………………………………

Opleiding en leerjaar: ………………………………..

Plaats vorige school:

………………………………………………………………. Telefoonnummer: ………………………………........

Naam afdelingsleider:

………………………………………………………………. E-mailadres afd. leider:…………………………….…

Naam basisschool:

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

Advies basisschool:

……………………………………………………………….. Score eindtoets gr. 8: …………………………………
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: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
* Ouder werkzaam bij Gooise Scholen Federatie

Ja/Nee

Zo ja, vestiging: …………………………………………….

_____________________________________________________________________________________________

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?

Ja / Nee

Zo ja, naam kind: …………………………………………………………………….
Klas/leerjaar: ……………………………………………….…………………………
____________________________________________________________________________________________

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

.……………………………………………………………………………………...

Handtekening moeder:

……………………………………………………………………………………….

Handtekening verzorger / voogd:

.……………………………………………………………………………………….

Bij dit aanmeldingsformulier kopie laatste rapport/cijferlijst, Advies basisschool, uitslag eindtoets groep 8 (CITO, NIO,
Route8 of IEP), alsmede relevante dossierinformatie (bijv. een dyslexieverklaring of andere onderzoeksrapporten)
bijvoegen.
Tevens verzoeken wij u het schoolwisselformulier bij te voegen (zie toelatingsvoorwaarden lj 2-6 op onze website).
Na ontvangst van deze gegevens vragen wij bij de afleverende school altijd informatie op over inzet, gedrag en
verzuim.
Informatie m.b.t. tegemoetkoming studiekosten kunt u vinden op: www.duo.nl of krijgen via telefoonnummer: 0505997755.

