Aanmeldingsformulier klas 1

Schooljaar 2022-2023

Gegevens van de leerling
Officiële voor- en achternaam: _________________________________________________________
Roepnaam: ________________________________________________________________________
Geslacht:
man
vrouw
anders:__________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________
Postcode & plaats: ___________________________________________________________________
Woonachtig bij: _____________________________________________________________________
Geboortedatum: ________________________
Geboorteplaats: ________________________
Geboorteland: __________________________
Datum in Nederland: ____________________
Nationaliteit: ___________________________
BSN nummer: _________________________
Leerling is in bezit van een verklaring (dyslexie, add, etc.)

Ja, namelijk: ______________________

Nee

Gegevens van ouder(s)/verzorger(s)/voogd
Voorletter(s): __________________________
Achternaam: ___________________________
Geslacht:
man
vrouw
Adres: ________________________________
Postcode & plaats: _______________________
Telefoonnummer: ________________________
E-mailadres: ___________________________
Ouderlijk gezag bij:
Beide ouders
Vader

Voorletter(s): __________________________
Achternaam: __________________________
Geslacht:
man
vrouw
Adres: _______________________________
Postcode & plaats: ______________________
Telefoonnummer: _______________________
E-mailadres: ___________________________
Moeder
Voogd

Ouder(s)/verzorger(s)/voogd met wettelijk gezag dient/dienen aanmelding te ondertekenen.

Warme overdracht
Ouder(s)/verzorger(s)/voogd geven akkoord voor de warme overdracht tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ze worden
op de hoogte gesteld van de informatie die gedeeld wordt en ze hebben de mogelijkheid om zelf informatie in te brengen.

Ja

Nee

Gegevens vanuit de basisschool
Naam basisschool: __________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________
Postcode & plaats: ___________________________________________________________________
Brinnummer basisschool: _____________________________________________________________
Contactpersoon: ____________________________________________________________________
Telefoonnummer contactpersoon: _____________________ E-mailadres: _____________________
OSO is ingericht voor de digitale overdracht (gegevens over de schoolloopbaan en eventueel diagnostiek, verzuim, toetsresultaten)

Overstapadvies van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
ISK
schakelklas
praktijkonderwijs
vmbo basis
vmbo basis / kader
vmbo kader
vmbo kader - gemengde leerweg / theoretisch
Vermoeden van lwoo

vmbo gemengde leerweg
vmbo gemengde leerweg - theoretisch
vmbo gemengde leerweg - theoretisch / havo
havo
havo - vwo
vwo

Keuze school/vestiging en gewenst niveau
Onderstaand in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)/voogd. In het geval van een dubbel advies, vink dan meerdere opties aan.
De Brêge
Egelantierstraat 88
8924 EP Leeuwarden

praktijkonderwijs

schakelklas

De Dyk
Egelantierstraat 86
8924 EP Leeuwarden

vmbo t (mavo)
havo

vmbo t (mavo) theaterstroom
vmbo t (mavo) sportstroom
havo theaterstroom

havo sportstroom

!mpulse*
Douwe Kalmaleane 4
8915 HA Leeuwarden

vmbo t

havo

vwo

Leeuwarder Lyceum
Dr. Jacob Botkeweg 3
8935 AB Leeuwarden

havo

Montessori High School
Douwe Kalmaleane 2
8915 HA Leeuwarden

vmbo t (mavo)
havo

Stedelijk Gymnasium
Noorderweg 1
8911 ES Leeuwarden

vwo

YnSicht
Prinsessenweg 4
8931 EG Leeuwarden

vmbo b

vmbo k

vmbo gl

!mpulse Kollum
G. Bleekerstraat 3
9291 BS Kollum

vmbo t

havo

vwo

Dalton Dokkum
Parklaan 1
9103 ST Dokkum

vmbo k (plusprofiel)

vmbo t

havo

*Een intakegesprek is onderdeel van de aanmeldingsprocedure

vwo
trajectgroep, aanname trajectgroep gaat via intake met de zorgfunctionaris

vmbo t (mavo) tweetalige stroom
havo tweetalige stroom

8+ doeners
Egelantierstraat 88
Leeuwarden
ISK***
Hempenserweg 33
8935 BD Leeuwarden

***Aanmelden vanuit groep 8 voor de ISK is alleen mogelijk voor leerlingen die niet in
aanmerking komen voor regulier voortgezet onderwijs, omdat ze de Nederlandse taal
onvoldoende of niet beheersen

Opmerkingen aanmeldcommissie VO-school
Naam leerling:
Leerlingnummer:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Handtekening ouder/verzorger/voogd

Handtekening ouder/verzorger/voogd

____________________________________

_____________________________________

Naam: ______________________________

Naam: _______________________________

Datum: ______________________________

Datum: _______________________________

Formulier zenden aan OSG Piter Jelles, Centrale leerlingenadministratie, Antwoordnummer 6004, 8900 VC Leeuwarden of aan
de school van keuze.
INLEVEREN UITERLIJK 18 MAART 2022

