AANMELDING LEERLING – FORMULIER 5

GEGEVENS LEERLING
Naam leerling (alle namen voluit)

:

Roepnaam

:

Geslacht

: jongen/meisje

Adres

:

Woonplaats

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Nationaliteit

:

BSN (van de leerling)

:

Telefoon nummer waarop
u overdag bereikbaar bent

:

E-mail adres waarmee we u kunnen bereiken :
Aanmelding voor

: hoger leerjaar, namelijk:

Gewenst onderwijsniveau

: ☐ vmbo-bbl
☐ vmbo-kbl
☐ vmbo-tl
☐ havo
☐ vwo

Huidige VO-school

:

Plaats

:

Huidige klas (leerjaar en opleidingsniveau)

:

Reden van overstappen

:

Contactpersoon voor informatie
(bijv. de mentor)

:

Voeg een kopie van het laatste rapport bij!

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ AANMELDING
(bij elke aanmelding van een nieuwe leerling)

Is er sprake van bijzondere omstandigheden in het gezin die de school moet weten in verband met de
aanmelding? Zo ja: welke? Denk hierbij bijv. aan een overleden ouder, gescheiden ouders, bijzondere zorg
binnen het gezin, etc.

Is er sprake van een specifieke situatie bij het kind waarmee rekening gehouden moet worden op school? Zo
ja: welke? Denk hierbij bijv. aan lichamelijke beperkingen (bewegen, zicht, horen), medische omstandigheden,
medicijngebruik, etc.

Is er sprake van specifieke onderwijsbehoeften bij het kind waarmee rekening gehouden moet worden in het
onderwijs en functioneren op school? Zo ja: welke? Denk hierbij bijv. aan gedragskenmerken (ADHD, PDDNOS e.d.), leerproblemen (dyslexie, dyscalculie e.d.) of hoogbegaafdheid, etc.

Is er een verklaring of rapport dat hierbij van belang is? Zo ja: welk? Denk hierbij bijv. aan een
onderwijskundig rapport, dyslexieverklaring, dyscalculieverklaring, hoogbegaafdheidsrapport, etc.

Maakt uw kind op het voortgezet onderwijs gebruik van bijzondere ondersteuning? Zo ja: aankruisen wat van
toepassing is:
☐ maatschappelijk werk
☐ jeugdzorg
☐ ambulante begeleiding
☐ psycholoog
☐ anders, namelijk:
Zijn er andere omstandigheden die de school moet weten om een goede beslissing over toelating en
plaatsing te kunnen nemen? Zo ja: welke? Vermeld hier overige informatie die van belang is; wanneer later
blijkt dat de school niet volledig was geïnformeerd, kan de toelating en plaatsing worden herroepen.

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ AANMELDING
(bij elke aanmelding van leerling die als eerste uit het gezin bij de GSR wordt aangemeld)

Naam moeder

:

Naam vader

:

Bij welk kerkgenootschap bent u
aangesloten?

: ☐ christelijk gereformeerd (CGK)
☐ evangelisch
☐ Nederlands gereformeerd (NGK)
☐ protestant (PKN)
☐ vrijgemaakt (GKV)
☐ anders, namelijk
☐ niet bij een kerk aangesloten

De GSR is een school voor en door christenen.
Waarom kiest u juist voor de GSR?

Wat betekent het voor u dat u als christenen uw kind wilt opvoeden?

Wat verwacht u van christelijk onderwijs op de GSR?

ONDERTEKENING
Naam

:

Plaats en datum

:

Handtekening

:

