de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
mavo, mavo sport, havo, atheneum, atheneum plus

Aanmeldingsformulier brugklassen
De leerling wordt aangemeld voor:

aanmelding

mavo/havo dakpanklas

havo/vwo dakpanklas

mavo sportklas*

atheneum-plusklas

Wanneer de leerling voor de mavo sportklas of atheneum-plusklas wordt aangemeld, dient de leerkracht van groep 8
aanvullende informatie mee te sturen d.m.v. het oranje formulier voor de mavo sportklas en het paarse formulier voor de
atheneum-plusklas.
* onze mavo sportklas is het eerste jaar een dakpanklas op havo/mavo niveau. Vanaf het tweede jaar is het een mavo klas.

leerlinggegevens

achternaam

M

tussenvoegsel

alle voornamen

roepnaam

bsn nummer

geboortedatum

geboorteplaats

Wij vragen u een kopie van een identificatiebewijs van de leerling bij te voegen, waar in ieder geval de officiële achternaam
en voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de leerling op worden vermeld.

basisschool

huidige basisschool
plaats
naam leerkracht groep 8
bijzonderheden

heeft de leerling een diagnose/verklaring voor:
dyslexie

ADHD/ADD

anders, namelijk

bijzonderheden

Leerling overig

V

wordt de leerling ook op een andere school aangemeld
broer/zus reeds op school

broertje/zusje op de basisschool (zo ja, wilt u dan de naam, groep en basisschool vermelden)

leerling woont bij:

beide ouders

afwisselend bij vader en moeder (co-ouderschap)*

alleen bij vader of moeder

Beide ouders krijgen een account voor de digitale schoolomgeving en facturen worden naar beide e-mailadressen verstuurd.
* In het geval van een co-ouderschap dient het adres van de tweede ouder/verzorger hieronder vermeld te worden.

naam ouder/verzorger 1
relatie tot leerling (bv. moeder)

M

V

M

V

adres
postcode

woonplaats

e-mailadres

ouder(s)/verzorger(s)

mobiel nummer

telefoon thuis/werk

naam ouder/verzorger 2
relatie tot leerling (bv. vader)
adres (indien anders dan bij ouder/verzorger 1)
postcode

woonplaats

e-mailadres
mobiel nummer

telefoon thuis/werk

Alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen.
Wilt u daarnaast de volgende bijlagen meesturen:
o
o

Het adviesformulier van de basisschool, waarop een unieke code staat voor uitwisseling leerlinggegevens via OSO.
Een kopie van een geldig identiteitskaart of paspoort van de leerling.

Ondergetekenden verzoeken toelating van de leerling en verklaren zich akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden en
verplichtingen.
Volledig en naar waarheid ingevuld:
Plaats

Datum

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

