Aanmeldingsformulier 1e leerjaar TalentHZM
Toelating gevraagd tot afdeling Talenthzm
schooljaar 20…./20….
Advies basisschool (gr8) ……………………………………………………………………………………………………………………..
Gegevens leerling(e):
Achternaam
Voornamen (voluit)
Roepnaam

Geslacht: M / V *

Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer thuis
Geboortedatum
Geboorteplaats en –land
Burgerservicenummer
Nationaliteit

Ned., indien anders:

Aankomst Ned.:

Nederlands onderwijs sinds
Voertaal thuis
Gezin

Broer/zus op Huizermaat? ja / nee*.

Vader/moeder overleden?

Zo ja, wanneer?

Ouders gescheiden?

Zo ja, kind woont bij moeder/vader /verzorger(s)*
Schoolgeldplichtige ouder:

Gegevens vader/verzorger*:
Naam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnr. + mobiel
Mailadres
Nationaliteit/geboorteland
Gegevens moeder/verzorger*:
Naam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnr. + mobiel
Mailadres
Nationaliteit/geboorteland

* Omcirkelen wat van toepassing is

Zo ja, naam:

klas:

Laatst bezochte basisschool:
Naam basisschool
Adres
Postcode/plaats
Naam leerkracht gr.8

Eventueel eerder bezochte basisschool:
Naam basisschool
Adres
Postcode/plaats
Reden van schoolwissel

Hoogbegaafdheid:
Mijn zoon/dochter is



hoogbegaafd dat is aangetoond met een (WISCIII-)test VIQ…….…PIQ…….…TIQ….……
in het jaar …………… (rapport meesturen met aanmeldingsformulier)



mogelijk hoogbegaafd

U kunt hieronder aankruisen of er bij uw kind sprake is van een ondersteuningsbehoefte op het gebied van één van de
volgende aspecten:

Bijzonderheden leerling(e):
Leren:  dyslexie  dyscalculie  DCD  disharmonisch intelligentieprofiel  anders nl: ……………………..
Gedrag:  ADHD  ADD  ODD  autisme  anders nl: .………………………………….………………………………….
Sociaal emotioneel:  faalangst  anders nl: …………………………………………………….………………………………...
Medisch:  medicatie  anders nl: ……………………………………………………………………………………………………..
Naam & telefoonnummer huisarts
Wilt u bij het aanmeldingsformulier tevens rapportages toevoegen die van invloed kunnen zijn op de
leerprestatie van uw kind en overige relevante informatie die de basisschool niet kan verstrekken zonder uw
toestemming? Voor aanmelding en toelating verwijzen wij u naar: www.huizermaat.nl/talenthzm.
Het ondertekende formulier kunt u inleveren bij of opsturen aan het secretariaat van de school. Wilt u het
originele adviesformulier van de basisschool toevoegen zodra dit beschikbaar is in groep 8? Zonder dit
document is de inschrijving niet geldig. Een kopie van het aanmeldingsformulier dient ter informatie bij de
basisschool ingeleverd te worden.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats: _________________________

Datum: _________________________

Handtekening vader/voogd/verzorger:

Handtekening moeder/voogdes/verzorgster:

_______________________________

________________________________

(Indien mogelijk graag de handtekening van beide ouders of verzorgers)

Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met deelname van uw kind aan het gehele
onderwijsprogramma (dus ook aangekondigde sportieve en culturele activiteiten tijdens en buiten schooltijden).

* Omcirkelen wat van toepassing is

