AANMELDINGSFORMULIER LEERLING ZIJ-INSTROOM
2019-2020

Voor welke opleiding en keuzestroom meldt u uw kind aan? Maak een keuze.

☐ mavo
☐ havo
☐ vwo

☐ klas 2
☐ klas 3
☐ klas 4

Volgt uw kind op dit moment tto?

☐ ja

☐ klas 5
☐ klas 6

☐ nee

NB:
1. Voor plaatsing in tto, de Pieter Groen Academy (sport, technologie, wetenschap of musical
Academy) volgt overleg met de betreffende adjunct-directeur.
2. Vanaf klas 3 mavo en vanaf klas 4 havo/vwo dient ook een apart profielkeuzeformulier ingevuld te
worden.

PERSOONSGEGEVENS VAN DE NIEUW TE PLAATSEN LEERLING
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:

☐ man

☐ vrouw

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Indien in het buitenland geboren, wanneer is hij/zij in Nederland aangekomen:
Nationaliteit:

Evt. tweede nationaliteit:

Burgerservicenummer:
Woonadres:
Postcode:

Woonplaats:

Huistelefoon:

☐ geheim

Geloofsovertuiging (niet verplicht):
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GEGEVENS BROERTJES EN ZUSJES OP HET ANDREAS COLLEGE
Gelieve hieronder indien van toepassing de gegevens in te vullen.
Naam:

Man/Vrouw:

Geboortedatum:

1
2
3
GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)
Ouder 1:

☐ moeder

☐ vader

☐ verzorger

Naam:
Woonadres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon mobiel:

Telefoon werk:

E-mail:
Hoogste opleiding*:
Beroep*:
Ouder 2:

☐ moeder

☐ vader

☐ verzorger

Naam:
Woonadres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon mobiel:

Telefoon werk:

E-mail:
Hoogste opleiding*:
Beroep*:

Welke ouder moet als eerste contactpersoon in het schooladministratie systeem worden
genoteerd? (Deze ouder wordt bijvoorbeeld in geval van ziekte het eerste gebeld.)
☐ ouder 1

☐ ouder 2

*deze informatie wordt alleen intern gebruikt en is niet verplicht
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Locatie:

BIJZONDERHEDEN GEZIN
Is er sprake van gescheiden ouders?

☐ nee

☐ ja

Is er sprake van een overleden gezinslid? Indien ja, graag toelichten.

☐ nee

☐ ja, indien u wilt kunt u hier een toelichting geven:

Wat betreft de gezinssituatie moet de school beslist het volgende weten:

MEDISCHE GEGEVENS
Huisarts naam:
Huisarts telefoon:
Deze gegevens zijn nodig om in geval van calamiteiten contact op te kunnen nemen.

Wat betreft de gezondheid (logopedist, Riagg, medicijnen, allergieën), gedrag (pesten enz.) moet de
school beslist het volgende weten (eventueel aparte brief bijvoegen):

Geeft u toestemming om een eenvoudige pijnstiller of medische hulp te verstrekken aan uw kind?
Bijvoorbeeld het geven van een paracetamol of het plakken van een pleister.
☐ nee

☐ ja
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PASSEND ONDERWIJS
Waarom verandert uw kind van school?

Is uw kind, om andere reden dan verhuizing, van school gewisseld?

☐ nee

☐ ja, de reden hiervoor was:

Is uw kind ooit apart getest?

☐ nee

☐ ja, de reden hiervoor was:

Welke uitslag kreeg u?

Is er voor uw kind weleens een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld?

☐ nee

☐ ja, de reden hiervoor was:

Is uw kind ooit blijven zitten?

☐ nee

☐ ja, in groep … omdat:

Heeft uw kind ooit een klas overgeslagen?

☐ nee

☐ ja, namelijk groep:

Krijgt uw kind extra ondersteuning?

☐ nee

☐ ja, namelijk:

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op Pieter Groen?

☐ nee

☐ ja, namelijk:
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OVERIG
Mijn kind komt graag in de klas bij:
1:

2:

Is uw kind in het bezit van een zwemdiploma?

☐ nee

☐ ja, namelijk:

Eventuele overige toelichting bij kind:

BIJLAGEN (kruis aan wat van toepassing is)

☐ kopie paspoort/ID/geboortebewijs (verplicht)
☐ schooladviesblad (niet verplicht)
☐ dyslexie-/dyscalculieverklaring
☐ Recente cijferlijst (verplicht)
☐ meest recente SE-lijst (verplicht)
Aan te leveren door huidige school:

☐ Uitslag adviestoets afgenomen in groep 8
☐ OKR ingevuld groep 8
☐ samenvatting relevante gegevens leerlingdossier
☐ overig, nl.:

GEGEVENS VORIGE SCHOOL
Naam:
Plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:
Schooltype:

☐ mavo ☐ mavo tto

☐ havo ☐ havo tto

AANVULLENDE INFORMATIE (in te vullen door de huidige mentor)
Huidige leerjaar en richting met profiel/keuze-examenvak:

Naam mentor:
E-mailadres mentor:
Telefoonnummer mentor:
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☐ vwo

☐ vwo tto

Graag onderstaande vragen in laten vullen door huidige mentor
Is er sprake van een verzuimprobleem?

☐ nee

☐ ja, namelijk:

Is de leerling dit schooljaar één of meerdere keren uit de les verwijderd?

☐ nee

☐ ja, namelijk:

Is de leerling besproken in het Zorg Advies Team?

☐ nee

☐ ja, namelijk:

Heeft de leerling dit schooljaar zorg of ondersteuning ontvangen?

☐ nee

☐ ja, namelijk:

Was wat het besluit bij de laatste rapportvergadering?

Op basis van welke argumenten is dit besluit genomen?

Welk begeleidingsadvies zou u ons willen meegeven?

Wilt u aangeven wat op deze leerling van toepassing is? (in te vullen door de huidige mentor)
Goed

Redelijk

Communicatie
Omgaan met conflicten
Huiswerkhouding
Gedrag
Concentratie
Zelfstandigheid
Samenwerken
Werktempo
Doorzettingsvermogen
Eventuele toelichting:

Handtekening mentor:

Stempel huidige school:
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Zwak

Hartelijk dank voor het aanleveren van deze informatie. Wilt u dit formulier meegeven aan de
ouder(s)/verzorger(s) voor het intakegesprek bij ons op school?

Indien ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, dienen beide ouders te tekenen.

Plaats:

Datum:

___________________________________

________________________________

Naam en handtekening ouder 1:

Naam en handtekening ouder 2:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Dit formulier opsturen naar:
Pieter Groen
t.a.v. Administratie
Helmbergweg 10
2221 SZ Katwijk aan Zee
Of per e-mail sturen naar:
info@pietergroen.nl
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