AANMELDINGSFORMULIER 2020-2021
VOOR DE LEERLINGENADMINISTRATIE

Datum ontvangst:

Persoonsnr. leerling:

PERSOONLIJKE EN ADRESGEGEVENS LEERLING
roepnaam:

m/v

voorletter(s):

officiële voornamen:

tussenvoegsel(s):

geboortedatum:
geboorteland:

achternaam:

geboorteplaats:

geboortegemeente:

nationaliteit:

evt. tweede nationaliteit:

indien niet in Nederland geboren: datum in Nederland:

onderwijs in Nederland sinds:

telefoon leerling (mobiel):
straat:

e-mailadres leerling:
huisnr.:

postcode:

gemeente:

woonplaats:

BSN-nummer:

AANMELDING VOOR:
Brugklas

Klas 2

Klas 3

 Brugklas HAVO-MAVO

 HAVO 2

 HAVO 3

 Brugklas HAVO -VWO

 Fast Lane VWO

 Fast Lane VWO

 Brugklas Fast Lane VWO + met:

 Fast Lane VWO + met:

 Fast Lane VWO + met:

 Chinees

 Chinees

 Chinees

 Natuurwetenschappen

 Natuurwetenschappen

 Natuurwetenschappen

* Op basis van het basisschooladvies kan een leerling geplaatst worden in de koersklas (MAVO)-HAVO-VWO op het Zwijsen College
Havo 4 en 5 *

Vwo 4, 5 en 6 *

 HAVO 4, profiel CM / EM / NG / NT

 VWO 4, profiel CM / EM / NG / NT

 HAVO 5, profiel CM / EM / NG / NT

 VWO 5, profiel CM / EM / NG / NT
 VWO 6, profiel CM / EM / NG / NT

* Omcirkel het profiel dat voor uw kind van toepassing is

* Omcirkel het profiel dat voor uw kind van toepassing is

EVENTUELE AANMELDING OP ANDERE SCHOOL
Is de leerling ook aangemeld bij een andere school?

ja / nee

Zo ja, naam school:
Plaats school:

WENSEN
Bij welke leerlingen (maximaal 3) wil uw kind graag in de klas zitten? Wij proberen om deze wens te honoreren, maar kunnen dit niet garanderen.
leerling 1
leerling 3

leerling 2

SCHOOL VAN HERKOMST EN GEVOLGD ONDERWIJS
huidige school:

leerjaar:

huidige opleiding*:

profiel / leerweg*:

adres van de school:

* bij aanmelding voor bovenbouw

postcode + plaats:

telefoonnummer:

is de leerling gedoubleerd?

ja / nee

zo ja, in leerjaar:

advies van de huidige school:

ouders zijn het hiermee:

eens / oneens

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Zijn er bijzondere familieomstandigheden?

ja / nee

(bijv. ouders gescheiden of overleden, woonsituatie?)
Zijn beide ouders belast met het gezag?

ja / nee

Zo nee, wie is belast met het gezag?
Indien ouders gescheiden: Is er sprake van co-ouderschap?

ja / nee

Wie heeft de zorgplicht?
Is de andere ouder akkoord met de aanmelding?

ja / nee

Willen beide ouders per post / e-mail op de hoogte blijven?

ja / nee

Zitten er al kinderen van u op het Zwijsen College?

ja / nee

Zo ja: naam / namen en klas:
Hebben er kinderen van u op het Zwijsen College gezeten?

ja / nee

Zo ja: naam / namen:

GEGEVENS OUDER / VERZORGER 1
voorletter(s):

tussenvoegsel(s):

achternaam:

relatie tot de leerling: vader / moeder / verzorger / anders nl.:
nationaliteit:

geboorteland (i.v.m. taalontwikkeling kind):

e-mailadres:

telefoon (vast):

geheim: ja / nee

geheim: ja / nee telefoon (werk):

geheim: ja / nee

telefoon (mobiel):

 uw adres is gelijk aan het adres van de leerling! (u hoeft hieronder niets in te vullen)
 uw adres is anders dan het adres van de leerling, namelijk:
straat:

huisnr.:

IBAN*:

postcode:

woonplaats:

tenaamstelling rekening*:

* alleen invullen indien u (ouder/verzorger 1) degene bent die de schoolkosten betaalt

GEGEVENS OUDER / VERZORGER 2 (alleen invullen bij een gescheiden gezinssituatie)
voorletter(s):

tussenvoegsel(s):

achternaam:

relatie tot de leerling: vader / moeder / verzorger / anders nl.:
nationaliteit:

geboorteland (i.v.m. taalontwikkeling kind):

e-mailadres:

telefoon (vast):

geheim: ja / nee

geheim: ja / nee telefoon (werk):

geheim: ja / nee

telefoon (mobiel):

 uw adres is gelijk aan het adres van de leerling! (u hoeft hieronder niets in te vullen)
 uw adres is anders dan het adres van de leerling, namelijk:
straat:
IBAN*:

huisnr.:

postcode:
tenaamstelling rekening*:

* alleen invullen indien u (ouder/verzorger 2) degene bent die de schoolkosten betaalt

woonplaats:

VRIJE TIJD
Hobby's (als we dit weten, dan kunnen we waar mogelijk aansluiten bij de interesses van uw kind)
muziek:

creatief:

sport:

anders:

ONDERSTEUNING
Op het Zwijsen College willen we de leerlingen passende begeleiding en ondersteuning bieden voor zover dat in ons vermogen ligt. Daarom
betrekken we bij de toelating relevante persoonlijke omstandigheden om te bepalen of we passende ondersteuning kunnen bieden. Mogelijk is
nader contact ten aanzien van ondersteuning gewenst. Om de ondersteuningsbehoeften goed in kaart te kunnen brengen, vragen wij u om
onderstaande vragen te beantwoorden en de juiste gegevens te verstrekken. De basisschool mag deze gegevens namelijk niet meer doorsturen
in het kader van de wet op de privacy.
Heeft de leerling in de basisschoolperiode extra begeleiding ontvangen en heeft u het vermoeden

ja / nee

dat dit gecontinueerd moet worden?
Zo ja, toelichting:

Beschikt de leerling over een ingevuld TAAK-formulier van de basisschool?
Is er sprake van:

ja / nee

 leerproblemen (zoals dyslexie, dyscalculie e.d.)?

ja / nee

 sociaal-emotionele problematiek (zoals ADD, ADHD, ASS e.d.)?

ja / nee

 is er een specifieke diagnose gesteld?

ja / nee

 is er een onderliggend verslag aanwezig en wordt dit overhandigd?

ja / nee

 medische problematiek of ziekte, waarvan de school op de hoogte moet zijn?

ja / nee

 is er een onderliggend verslag aanwezig en wordt dit overhandigd?

ja / nee

Zo ja, toelichting:

Is er sprake van:

Zo ja, toelichting:

AKKOORDVERKLARING OUDERS/VERZORGERS
 Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaren ouder(s)/verzorger(s) zich akkoord met de regels en afspraken die op het
Zwijsen College gelden. De school spant zich in de leerling het onderwijs aan te bieden dat haar/hem voorbereidt op een zelfstandige
plaats in de maatschappij c.q. een passende vervolgopleiding. De ouder(s)/verzorger(s) spannen zich ervoor in dat hun kind alle onderdelen
van het onderwijs volgt en voldoet aan de afspraken die daaruit voortvloeien.
 De ouder(s)/verzorger(s) verklaren zich akkoord met de uitwisseling van gegevens met de (basis)school van herkomst.
 De ouder(s)/verzorger(s) verklaren zich akkoord met mondelinge overdracht door de (basis)school d.m.v. de informatie op het TAAK-formulier.

AKKOORDVERKLARING SCHOOLREGLEMENT
 Het schoolreglement is van toepassing op elke leerling van de school. De schoolgids, het leerlingstatuut en diverse protocollen zijn in te zien
op de website van de school: www.zwijsencollege.nl. Door aanmelding van hun kind verklaren de ouder(s) en/of verzorger(s) kennis te
hebben genomen / te zullen nemen van het schoolreglement.
De school is gehouden aan de bepalingen met betrekking tot het verstrekken van leerlingengegevens, zoals vastgelegd in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

DEZE AANMELDING GAAT VERGEZELD VAN:
 Leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie, met
datum van vestiging in Nederland, inleveren.
 Advies en Aanvullende Kenmerken (AAK) van de basisschool (indien in uw bezit).
 Toelichting Advies en Aanvullende Kenmerken (TAAK). Dit formulier moet ondertekend zijn door leerling, ouders(s) en basisschool.
 (Eventueel) aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek.
 (Eventueel) medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven.
Graag (indien in uw bezit) het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind meebrengen ter controle van het BSN-nummer.

ONDERTEKENING
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Naam ouder/verzorger 1:
Plaats:
Datum:

Handtekening ouder/verz. 1:

Naam leerling:

Naam ouder/verzorger 2:

Handtekening leerling:

Handtekening ouder/verz. 2:

CONTACTGEGEVENS
Zwijsen College
havo, vwo en fast lane vwo+
Prins Willem Alexander Sportpark 15, 5461 XL Veghel
Postbus 134, 5460 AC Veghel
Tel.: 0413 366941
E-mail: info@zwijsencollege.nl
Website: www.zwijsencollege.nl

