Leerjaar 1

Aanmeldingsformulier schooljaar 2019-2020
Gewenste plaatsing: (aankruisen a.u.b.)
 MAVO
 profiel Sport

 MAVO/HAVO
of

 profiel Creatief

 HAVO

 HAVO/VWO

 VWO

(gelieve hier altijd een keuze te maken voor één van beide profielen)

Advies van de basisschool:
Bij wie wil de leerling in de klas zitten?
1)…………………………………………………………
2)…………………………………………………………

Gegevens leerling:
Achternaam:
(voluit)
Voornamen:
(voluit)
Roepnaam:

Burgerservicenr.:

Geslacht:

 man

 vrouw

Adres (straat en huisnummer):
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer thuis:

Geheimnummer:  ja

Nationaliteit(en):

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboortegemeente:

 nee

Geboorteland:
Indien niet in Nederland geboren, datum aankomst in Nederland:
Is de leerling ook op een andere school aangemeld?

 ja

 nee

Zo ja, welke school is uw 1e keus?

 Olympus College

 ………………………………..

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

Medicijn gebruik (welke):

 ja

 nee

Gegevens ouder/verzorger die tevens de betaling verricht:
Naam en voorletter(s):
(omcirkelen)

M/V

Adres:

Hoogst genoten opleiding of diploma:

Postcode:

Woonplaats:

Mobiel telefoonnummer:

Telefoon zakelijk:

Geboorteland:

Nationaliteit:

E-mailadres ouder/verzorger:

Gegevens ouder/verzorger 2:
Naam en voorletter(s):
(omcirkelen)

M/V

Adres:

Hoogst genoten opleiding of diploma:

Postcode:

Woonplaats:

Mobiel telefoonnummer:

Telefoon zakelijk:

Geboorteland:

Nationaliteit:

E-mailadres ouder/verzorger:

Gegevens gezin:
Broer (s)/zus (sen) op het Olympus College (gezeten):

ja/nee

Zo ja, naam:

Ouders gescheiden:

 ja

 nee

De leerling woont bij:

 ouder(s)/verzorger(s)

 vader

 moeder

Ouderlijk gezag:

 beide ouders/ verzorgers

 vader

 moeder

 ja

 nee

Een van de ouders overleden?

 zelfstandig

datum:

Welke taal wordt thuis gesproken?
Zijn er bijzonderheden? Indien ja, welke?
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Gegevens school van herkomst:
Naam school van herkomst:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon nr.:
Naam leerkracht:

E-mailadres leerkracht:

Wat is de huidige klas of leerjaar op deze school:
 Groep/klas………
 Groep/klas 7
 Groep/klas 8
Welke klas(sen) gedoubleerd:

Aantal jaren basisonderwijs in Nederland:

Is RVC-beschikking aanwezig?

LWOO

 ja

 nee

Heeft de leerling een rugzak/ondersteuningsbehoefte gehad?

OPP

 ja

 nee

Testen
Zijn er testresultaten of gegevens beschikbaar (anders dan de Cito-toetsen advies basisschool), die niet ouder zijn dan twee
jaar en die voor de school van belang kunnen zijn? Indien dit het geval is graag een kopie meesturen.
Dyslexie:

 ja

 nee

datum afname:

Dyscalculie:

 ja

 nee

datum afname:

Overige:

 ja

 nee

datum afname:
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Meezenden/ inleveren
Kopie identiteitskaart/paspoort van leerlingen die in Nederland
geboren zijn toegevoegd:

 ja

 nee

Uittreksel met daarop de datum van aankomst in Nederland
van leerlingen die niet in Nederland geboren zijn en korter dan
twee jaar in Nederland verblijven toegevoegd:

 ja

 nee

Indien van toepassing kopie GelrePas leerling toegevoegd:

 ja

 nee

NB. na verwerking van de gegevens wordt de kopie vernietigd.
 n.v.t.

Ondergetekende:
Naam:

Naam:

Geeft/geven hierbij toestemming:
-

om gegevens uit te wisselen met de basisschool/school voor voortgezet onderwijs (om te kunnen bepalen of de
leerling toelaatbaar is tot de afdeling van de school waarvoor aanmelding is gedaan);
om de verstrekte gegevens op te nemen in het leerlingendossier/leerlingvolgsysteem van de school (ten behoeve
van de leerlingbegeleiding);
voor het afnemen van testen (didactisch, sociaal/emotioneel en/of intelligentie)en/of doen van observaties. Dit kan
noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de leerling, of na plaatsing, wanneer er een ondersteuningsvraag ontstaat.

Handtekening ouder/verzorger:
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