AANMELDFORMULIER
voor schooljaar 2019-2020

Liemers College, Postbus 412, 6900 AK Zevenaar, tel. 0316-583800
GEGEVENS LEERLING
Wij hebben als school de officiële gegevens van de leerling nodig. Neem bij voorkeur onderstaande gegevens over
van het paspoort of de ID-kaart. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Achternaam :

Burgerservicenummer leerling:

Voorna(a)m(en) :

Roepnaam :

Geslacht :

O man O vrouw

Adres :

Postcode :

Woonplaats:
Geheim nummer:

Tel. thuis:

O ja

O nee

Leerling 06-

Nationaliteit(en) :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Geboortegemeente :
Woont de leerling in Nederland sinds de geboorte?

Geboorteland

:

O ja O nee, vanaf

Medische bijzonderheden (bijvoorbeeld medicijngebruik):

GEGEVENS OUDER 1 / VERZORGER 1
Naam en voorletter(s):
Deze persoon is vader / moeder / anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………..

Adres :

Postcode:

Woonplaats :

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel :

Telefoon werk:

E-mail:

GEGEVENS OUDER 2 / VERZORGER 2
Naam en voorletter(s):
Deze persoon is vader / moeder / anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………..

Adres :

Postcode:

Woonplaats :

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel :

Telefoon werk:

E-mail:

GEGEVENS GEZIN
De leerling woont bij :
O de ouders / verzorgers

Ouders gescheiden?

O ouder 1

O ja

O ouder 2

O verzorger(s)

O anders nl.

O ouder 2

O verzorger(s)

O anders nl.

O verzorger(s)

O anders nl.

O nee

Het ouderlijk gezag rust bij:

O de ouders / verzorgers

O ouder 1

Correspondentie betreffende financiële zaken gaat naar:
O ouder 1

O ouder 2

Als er meerdere kinderen binnen het gezin leerling zijn op het Liemers College versturen wij de correspondentie betreffende
financiële zaken bij voorkeur naar dezelfde ouder.
Zijn er al broer(s) of zus(sen) op het Liemers College?

ja / nee

Zo ja, naam en klas:
Zijn er bijzonderheden? Zo ja, welke?

Denk hier bijvoorbeeld aan een derde verzorger naast ouders / verzorgers 1 en 2.

INSCHRIJVEN VOOR LOCATIE / LEERJAAR / ONDERWIJSSOORT
Is het Liemers College de school van eerste voorkeur?

ja / nee

Indien het Liemers College niet de school van eerste voorkeur is dan wordt de aanmelding nog niet verder in behandeling genomen.

Aanmelding voor het eerste leerjaar is in overleg met de basisschool.
Voor aanmelding voor een hoger leerjaar neemt een coördinator contact met u op.

ZEVENAAR
LEERJAAR 1

DIDAM

Landeweer

Zonegge

Heerenmäten

Didam

O vmbo-sbb

O mavo (vmbo-gt)

O havo

O mavo (vmbo-gt)

O vmbo-bb

O vwo

O havo

O vmbo-kb

O top

O vwo

LEERJAAR 2

LEERJAAR 3

Landeweer

Zonegge

Heerenmäten

Didam

O vmbo-sbb

O mavo (vmbo-gt)

O havo

O mavo (vmbo-gt)

O vmbo-bb

O vwo

O havo

O vmbo-kb

O top

O vwo

Landeweer

Zonegge

Heerenmäten

Didam

O vmbo-bb

O mavo (vmbo-gt)

O havo

O mavo theoretisch (vmbo-t)

O vwo

O havo

O top

O vwo

O vmbo-kb

LEERJAAR 4

Landeweer

Zonegge

Heerenmäten

Didam

O vmbo-bb

O mavo beroepsgericht (vmbo-g)

O havo

O mavo theoretisch (vmbo-t)

O vmbo-kb

O mavo theoretisch (vmbo-t)

O vwo

O havo

Heerenmäten

Didam

O havo

O havo

LEERJAAR 5

O vwo

LEERJAAR 6

Heerenmäten
O vwo

GEGEVENS SCHOOL VAN HERKOMST
BASISONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS

Huidige basisschool:

Huidige school:

Is dit een school voor speciaal onderwijs? ja / nee

Is dit een school voor speciaal onderwijs? ja / nee

Plaats:

Plaats:

Naam leerkracht groep 8:

Naam mentor:

Advies basisschool:

Huidig(e) opleiding/leerjaar:

Bij wie wil de leerling graag in de klas zitten?
Bij elkaar in één klas plaatsen kan alleen als leerlingen voor
dezelfde locatie en hetzelfde niveau aangemeld worden. We
doen ons best om uw wens te honoreren, maar we kunnen niets
toezeggen.
1.
2.

TESTEN - BIJZONDERHEDEN
Zijn er testresultaten of gegevens beschikbaar (anders dan advies basisschool en onderwijskundig rapport), die voor de school
van belang kunnen zijn? Indien dit het geval is graag een kopie meesturen.
IQ-onderzoek:

O ja

O nee

datum afname:

Dyslexie

O ja

O nee

datum afname:

O ja

O nee

datum afname:

O ja

O nee

datum afname:

O ja

O nee

datum afname:

Anders, namelijk:

O ja

O nee

datum afname:

Is er sprake van een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan)?

O ja

O nee

(deskundigenverklaring én onderzoeksverslag meezenden)
Dyscalculie
(deskundigenverklaring én onderzoeksverslag meezenden)
ADHD / ADD
(deskundigenverklaring én onderzoeksverslag meezenden)
Aan autisme verwante stoornissen
(deskundigenverklaring én onderzoeksverslag meezenden)

AKKOORDVERKLARING
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de algemene en bijzondere schoolregels en
voorwaarden. U verklaart verder dat u kennis genomen heeft van het feit dat de school:
• naar aanleiding van het onderwijskundig rapport inlichtingen in kan winnen bij de basisschool/school voor voortgezet onderwijs
en het Samenwerkingsverband om te kunnen bepalen of de leerling toelaatbaar is tot de afdeling van de school waarvoor de
aanmelding is gedaan;
• de verstrekte gegevens op worden genomen in het leerlingendossier/leerlingvolgsysteem van de school (voor de
leerlingbegeleiding).
Naar waarheid ingevuld,
Naam ouder / verzorger 1

Naam ouder / verzorger 2

Plaats / datum:

Plaats / datum:

Handtekening:

Handtekening:

Voor aanmeldingen voor leerjaar 1 gelieve dit formulier vóór 15 maart 2019 te sturen naar:
Liemers College
Postbus 412
6900 AK Zevenaar

