AANMELDINGSFORMULIER
TL/H – HAVO – VWO – GYM

klas 1 / 2 / 3

2022-2023

GEGEVENS LEERLING
BSN nummer : ____________________________

jongen

meisje1

Achternaam

: __________________________________________________________________

Voornamen

: __________________________________________________________________

Roepnaam

: __________________________________________________________________

Adres (GBA)2

: __________________________________________________________________

Postcode

: _______________________ Woonplaats: _____________________________

Telefoon thuis

: _______________________________________ geheim nr:

Mobiel leerling

: __________________________________________________________________

E-mail leerling

: __________________________________________________________________

Ja

Nee1

Geboortedatum : _________________

Geboorteplaats: __________________________

Geboorteland : _____________________

Nationaliteit : ___________________________

Bezoekadres
Blikkenburgerlaan 2
3703 CV Zeist
Postadres
Postbus 16
3700 AA Zeist
T 030 691 45 18
info@openbaarlyceumzeist.nl
www.openbaarlyceumzeist.nl

Indien niet in Nederland geboren: Woonachtig in Nederland sinds : ________________
Onderwijs in Nederland sinds : ________________
(Indien de leerling niet in Nederland geboren is een kopie van paspoort/identiteitsbewijs toevoegen)

1 PASFOTO

GEGEVENS GEZIN
beide ouders

vader

moeder

verzorger(s) 1

Eventuele toelichting woonsituatie: __________________________________________________
Gezag ligt bij:

beide ouders

vader

moeder

MEELEVER
EN

verzorger(s)1

Ouder/verzorger 1
moeder

vader

verzorger

voogd

anders, nl _________________________1

Voorletters: _________ tussenvoegsel: ___________ Achternaam: _______________________
Mobiel: ________________________________________ Telefoon thuis: _____________________
E-mailadres: _________________________________________________________________________
Adres (alleen invullen als het adres afwijkt van de leerling)
Adres: ______________________________________________________________________________
Postcode en plaats: __________________________________________________________________

Ouder/verzorger 2
Moeder

vader

verzorger

voogd

anders, nl _________________________1

Voorletters: _________ tussenvoegsel: ___________ Achternaam: _______________________
Mobiel: ________________________________________ Telefoon thuis: _____________________
E-mailadres: _________________________________________________________________________
Adres (alleen invullen als het adres afwijkt van de leerling)
Adres: ______________________________________________________________________________
Postcode en plaats: __________________________________________________________________

Communicatie e-mailadres
Informatie wordt vertrekt aan de ouder/verzorger waarbij het kind woont. De school gaat er
vanuit dat de ouder/verzorger die de informatie ontvangt, dit aan de andere ouder
doorgeeft (indien samenwonend) E-mailadres: ____________________________________________
Bij niet samenwonende ouder(s)/verzorger(s) ontvangen beide ouders informatie (indien
allebei gezaghebbend zijn).
1

Doorhalen wat niet van toepassing is

2

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 3Aankruisen wat van toepassing is

z.o.z

HAVO | VWO | Gymnasium

Leerling woont bij:

GEGEVENS SCHOOL VAN HERKOMST (huidige school)
Naam school

: __________________________________________________________________

Adres

: ___________________________________________________________________

Postcode

: ________________________

Plaats

Naam mentor

: ________________________

E-mailadres : __________________________

: ___________________________

SCHOOLGEGEVENS
Heeft de leerkracht groep 8 een advies uitgesproken:

Nee1 Advies: __________

Ja

Heeft de leerling mee gedaan aan schooleindonderzoek:
NIO

Ja

Nee1 uitslag: ___________

Cito-toets

Ja

Nee1 uitslag: ___________

Iep-toets

Ja

Nee1 uitslag: ___________

Ander onderzoek nl: ___________________________

Nee1

Ja

uitslag: ___________

Is er sprake van dyslexie / dyscalculie/ ADHD / ADD / PDD-NOS etc.?:

Ja

Nee1

Verklaring in bezit van ouder(s):

Ja

Nee1

Is er een intelligentieonderzoek afgenomen:

Ja

Nee1

Zo ja, welke instantie / wie heeft de uitslaggegevens daarvan? ______________________
Heeft de leerling extra ondersteuning nodig?

Ja

Nee1

Indien de leerling extra ondersteuning nodig heeft (te denken valt aan OPP, externe
hulp) graag vermelden welke ondersteuning:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
groep 8

klas 1

klas 2

klas 3 niveau: _____________________

Verwacht bevorderingsresultaat: ____________________________________________________
Heeft de leerling ooit een klas gedoubleerd?

Ja

Nee1

Zo ja, welke klas: _______

Reden van aanmelding:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Overstap naar andere VO-school op verzoek van

ouders

huidige school1

OVERIGE GEGEVENS
Huisarts

: ___________________________________ Telefoon : ________________________

Is er sprake van een ziekte of lichamelijk gebrek waarvan het school van belang is dit te
weten:
Eventuele toelichting

Ja

Nee1

: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Zijn er recente bijzondere omstandigheden (bijv. scheiding, tweede huwelijk,
langdurige afwezigheid van één van de ouders, etc.) die de schoolprestatie van de
leerling kunnen beïnvloeden? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Heeft u al kinderen op het OLZ?

Ja

Nee1

Heeft u al kinderen op één van de NUOVO-scholen?

Ja

Nee1

1

Doorhalen wat niet van toepassing is
z.o.z.

HAVO | VWO | Gymnasium

Huidige klas:

PLAATSING
Aanmelding voor:
Klas:

1

2

Afdeling:

TL/HAVO

3

(Havo-kansklas)(alleen klas 1)

HAVO
VWO
GYMNASIUM

Profiel:

Sport

(HAVO – HAVO/VWO – VWO)

Expressie

(HAVO – HAVO/VWO – VWO)

GYMNASIUMXTRA

(GYMNASIUM)

ONDERTEKENING
-

De aanmelding is een voorlopige inschrijving

-

U geeft toestemming om de noodzakelijke gegevens/aanvullende inlichtingen van

-

Om na definitieve plaatsing de verstrekte gegevens op te nemen in het

o.a. de toeleverende school op te vragen.
leerlingendossier/leerlingvolgsysteem van de school ten behoeve van een goede
begeleiding van de leerling.
-

Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de registratie
van leerling gegevens in overeenstemming met de AVG.
Kennis te hebben genomen van het reglement ouderbijdragen vermeld op de
website onder regelingen, documenten en brieven.

Indien u uw zoon/dochter ook op een andere school heeft aangemeld, dan verzoeken wij u
hieronder uw voorkeur t.a.v. plaatsing aan te geven.
Naam school:
1.

_________________________________________________

2.

_________________________________________________

3.

_________________________________________________

Bij ondertekening van deze aanmelding verklaart / verklaren ¹ ondergetekende(n)
(wettelijke vertegenwoordiger(s)) akkoord te gaan met bovengenoemde afspraken. In
het geval beide ouders ouderlijk gezag hebben is het verplicht dat dit document door
beide ouders wordt ondertekend.
Datum: ______________________
Ouder / verzorger 1:

Ouder / verzorger 2:

Naam:

_______________________________

_____________________________

Handtekening:

________________________________

_____________________________

Het duidelijk ingevulde formulier als PDF (geen foto’s) mailen naar de administratie
e-mail: aanmeldingolz@openbaarlyceumzeist.nl of per post naar de Blikkenburgerlaan 2 3703 CV ZEIST.

HAVO | VWO | Gymnasium

-

