Aanmeldingsformulier schooljaar 2019-2020
Inleveren met adviesformulier van de basisschool

Leerjaar 1
1. Persoonsgegevens leerling

ingekomen op:

Burgerservicenummer:
Achternaam:

Officiële achternaam (indien
afwijkend):

Roepnaam:

Voornamen:

Straat/huisnummer:

Postcode/Woonplaats:

Geboortedatum:

Geslacht

Nationaliteit (en):

Geboorteplaats:

Geboorteland:

In Nederland sinds:

Zwemdiploma

 ja

 nee

(Medische) bijzonderheden:

 Man

 Vrouw

20…

Telefoonnummer thuis:
Mobiel leerling:

2. Persoonsgegevens ouder(s)/verzorger(s)
 Vader  Moeder  anders namelijk:



Mobiel/telefoon:

(bestemd voor SMS-berichtgeving)

Achternaam + voorletters:
E-mailadres (bestemd voor het ontvangen van
schoolinfo):
Beroep:
 Vader  Moeder  anders namelijk:



Mobiel/telefoon:

bestemd voor SMS-berichtgeving)

Achternaam + voorletters:
E-mailadres (bestemd voor het ontvangen van
schoolinfo):
Beroep:

3. Gegevens van de ouder/verzorger indien het adres afwijkt van het adres van de leerling
 Vader  Moeder  anders namelijk:
Achternaam + voorletters:
Adres/ Postcode/Woonplaats:
E-mailadres (bestemd voor het ontvangen van schoolinfo):

Mobiel/telefoon:

4. Gegevens huidige of laatst bezochte school
Naam school:

Telefoon:

Adres:

Postcode/Plaats:

Klassenleerkracht:

Wens ouders op basis van basisschool plaatsingsadvies

Keuze regulier/tweetalig

 VMBO BBL
 VMBO KBL

Beroepsgerichte unit

 VMBO TL

MAVO/HAVO unit

 Regulier
 Tweetalig(TTO)

 HAVO
 VWO

HAVO/VWO unit

 Regulier
 Tweetalig(TTO)
 Tweetalig(TTO) VWO-plus

Gegevens van onderwijskundige en/of psychologische aard, waaronder dyslexie en dyscalculie.
Gegevens van onderwijskundige en/of psychologische aard welke u voor de school van belang acht, kunt u hieronder vermelden.
U kunt hierbij denken aan leerstoornissen (dyslexie of dyscalculie), ADHD, autisme, NEO, hoogbegaafdheid, problematiek in het
communicatieve of auditieve spectrum, gedragsproblemen, etc. Gelieve de dyslexie- en/of dyscalculieverklaring bij te voegen.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Dyslexie



nee



ja (indien aanwezig: de dyslexieverklaring bijvoegen)

Dyscalculie



nee



ja (indien aanwezig: de dyscalculieverklaring bijvoegen)

Extra ondersteuning
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op school, heeft het extra ondersteuning gekregen op de vorige school of wordt uw kind
op dit moment begeleid door Passend Onderwijs Almere?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Overige bijzonderheden:

5. Is de Meergronden de school van eerste voorkeur?



ja  nee (wijzigingen altijd doorgeven aan ons!)

6. Ondertekening ouder/verzorger
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ondergetekende gaat akkoord met de overdracht van leerling gegevens van de huidige school naar de school van aanmelding.
Ondergetekende gaat akkoord met deelname van het kind aan activiteiten die passen bij het onderwijsconcept van De Meergronden.
U zult hiervoor een rekening ontvangen.
Naam:

Handtekening:

Datum:

Let op!
Om tot inschrijving over te kunnen gaan dienen alle velden te zijn ingevuld en dient u onderstaande documenten bij
aanmelding in te leveren:



Een kopie van het paspoort/identiteitskaart van het kind, of het paspoort waar het kind staat bijgeschreven.
Definitief adviesformulier van de basisschool. (Alleen indien de leerling afkomstig is van een basisschool uit Almere).

Scholengemeenschap De Meergronden, Postbus 73, 1300 AB Almere, 036-5472727

