AANMELDEN CURSUSJAAR 2021-2022

GSR ROTTERDAM EN GSR RIJSWIJK

Om uw zoon of dochter bij ons op school aan te melden hebben we uiteraard veel gegevens van u en uw kind nodig. Deze
gegevens kunt u invullen op ons inschrijfformulier. Op onze website kunt u het inschrijfformulier downloaden die voor uw
situatie van toepassing is.
Drie soorten inschrijfformulieren
1. Inschrijfformulier met OT-code
Dit formulier is voor leerlingen die van hun basisschool een OT-code (Onderwijs Transparant) meekrijgen. Graag
ontvangen we ook van u het OT- formulier met de door u ingevulde voorkeurslijst.
2. Inschrijfformulier zonder OT-code
Dit formulier gebruiken leerlingen die geen OT-code krijgen van hun basisschool. Daarbij het van belang dat de naam
en contactgegevens van de basisschool zijn vermeld.
3. Inschrijfformulier zij-instromers
Dit formulier is voor leerlingen die op een andere middelbare school zitten en willen overstappen naar de GSR.
Identiteit
Wij zijn een middelbare school met een duidelijke identiteit. Daarom volgt er met ouders die voor het eerst een kind
aanmelden bij de GSR normaal een motivatiegesprek. Op dit moment is dit niet realiseerbaar gezien de coronamaatregelen.
Daarom zijn er in het inschrijfformulier vragen opgenomen rondom identiteit. Als uw antwoorden reden geven tot vragen,
dan nodigen wij u uit voor een (online) gesprek.
Inleveren formulieren
Wij vragen u om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonlijke
gegevens. Meer informatie hierover leest u in ons privacyreglement.
Helaas is het niet mogelijk om de formulieren fysiek af te geven, daarom vragen wij u om het volledig ingevulde
inschrijfformulier én de papieren van de basisschool te mailen naar de desbetreffende locatie.
Belangrijke data

Locatie Rijswijk

Locatie Rotterdam

Aanmeldingsdagen

13 februari t/m 9 maart 2021

15 februari t/m 19 maart 2021

Tweede inschrijfperiode

19 april t/m 23 april 2021

Bericht over toelating

Uiterlijk 20 maart 2021

Uiterlijk 1 april 2021

Contact

rijswijk@gsr.nl

rotterdam@gsr.nl

