Aanmeldingsformulier
Tweede leerjaar | 2021/2022

Naam leerling:									

Niet (stamnr:		
invullen:

Aanmelding per:		 /

Stamnummer:

/

Eerste kind uit uw gezin dat naar het Greijdanus gaat? Ja / Nee*
Aanmelding voor: Vestiging

Bezoekadres

Postadres

Enschede

Deppenbroekstraat 4, 7523 PB | T(038) 4698530

Postbus 282, 7500 AG

Hardenberg

Burg. Schuitestraat 7a, 7772 BS | T(038) 4698500 Postbus 61, 7770 AB

Meppel

Schoolstraat 5, 7941 CA | T(038) 4698550

Postbus 248, 7940 AE

Zwolle

Campus 5, 8017 CB | T(038) 4698698

Postbus 393, 8000 AJ

Schoolsoort

Vmbo/havo-vwo
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Vestigingsplaats

Zwolle

Enschede

Praktijkroute

		

Basisberoepsgerichte leerweg

		

Meppel

Kaderberoepsgerichte leerweg
Theoretische leerweg
2 vreemde talen
3 vreemde talen
Theoretische leerweg/havo

			

Havo

		

Havo/vwo
Vwo

		
		

Leerling met een specifieke onderwijsbehoefte (SSO)
Akkoord voor plaatsing adjunct directeur

Toelichting keuze gereformeerd onderwijs

* omcirkelen wat van toepassing is

Hardenberg

1. Gegevens van de leerling. In te vullen door de ouders/verzorgers.
Roepnaam:				

M / V * Achternaam:

Officiële naam:
Postcode:		

Straat:								

Huisnr.

toev.

Woonplaats:				Woongemeente:				Land:
Is het postadres gelijke aan het woonadres? Zo nee, gewenst postadres:
Leerling is een kind/pleegkind* van onderstaande ouders.
Mobielnr. leerling:				E-mail leerling:
Nationaliteit:

Nederlandse

Geboortedatum:

/

Anders, te weten :			

/			

Geboortegemeente: 				

In Nederland vanaf:

/

/

Geboorteplaats:
Geboorteland:

BurgerServiceNummer (verplicht):				
Lichamelijke of andere problemen waarmee de school rekening moet houden (bijvoorbeeld overlijden, gescheiden
ouders, thuissituatie of bijzondere hulpvraag vanwege ontwikkelingsstoornissen):
Vindt u nadere toelichting via een gesprek wenselijk? Nee/Ja, over
Bij een persoonlijke ontwikkelingsstoornis neemt de school in ieder geval contact met u op.						

Aantal kinderen in gezin (incl. de aangemelde leerling)

Aantal jongens:

Aantal meisjes:

Positie kind in het gezin (oudste,jongste,etc):

		

Ouder/verzorger 1			

			

Man

Vrouw			

Ouder/verzorger 2
Man

Vrouw

Naam en voorletters:
Straat:
PC / woonplaats:
Nationaliteit:
Tel. nr.1:
Tel. nr.2:
E-mail:
(kies één e-mailadres welke u wilt gebruiken voor het ouderweb - hierop staat persoonlijke informatie over uw kind zoals
absentie en cijfers. In geval van gescheiden woonsituatie kunnen beide ouders inloggen met hun eigen e-mailadres).

Kerkelijke gezindte:
Ondergetekende gaat er wel / niet* mee akkoord dat de vorige school de leerlinggegevens doorgeeft aan het Greijdanus.
De gegevens van dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het schooladministratiesysteem en zullen binnen de kaders van het
privacyregelement worden gebruikt voor de organisatie van Greijdanus en voor het geven van onderwijs en begeleiding aan de leerling.
Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacyreglement: www.greijdanus.nl/reglementen. Door de overheid is de zorgplicht
ingevoerd. Op de website van het greijdanus kunt u lezen wat dit voor u en uw kind betekent en welke rechten en plichten u heeft.

Handtekening ouder/verzorger of wettelijk vertegenwoordiger				
* omcirkelen wat van toepassing is

Datum:

/

/

Informatie van de huidige school. In te vullen door de directeur of mentor van de te verlaten school.
Gegevens van de school:
Naam van de school: 						Directeur:
Adres: 								
Postcode: 							Mentor:
Telefoon mentor:

Bezoekadres:

Email mentor:
Postadres:
						
Woonplaats:							
Telefoon: 					E-mail:

Schoolvorderingen

Wij verzoeken u een kopie van het laatste rapport en/of relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem (ook van de
basisschool) mee te sturen

Hoe beoordeelt u*:
Concentratie

goed – voldoende – matig		

Theoretisch leren

goed – voldoende – matig

Verstandelijk inzicht

goed – voldoende – matig		

Praktisch leren		

goed – voldoende – matig

Doorzettingsvermogen goed – voldoende – matig		

Samenwerkend leren

goed – voldoende – matig

Werktempo		

goed – voldoende – matig		

Motivatie / inzet

goed – voldoende – matig

Nauwkeurigheid		

goed – voldoende – matig		

Huiswerk leren		

goed – voldoende – matig

Zelfstandigheid		

goed – voldoende – matig		

Zelfvertrouwen		

goed – voldoende – matig

Overige gegevens van de leerling:

(bijvoorbeeld leermoeilijkheden, dyslexie/dyscalculie (eventuele officiële verklaring bijvoegen), gedrag, ADHD, PDDNOS, omgang met klasgenoten en volwassenen, schoolverzuim of andere zaken waar wij aandacht aan moeten
besteden)

Vindt u nadere toelichting via een gesprek wenselijk? Ja / nee*

Schoolloopbaan (alleen invullen indien van toepassing)
Indien de leerling de school niet op de gebruikelijke wijze heeft doorlopem (bijvoorbeeld gedoubleerd of versneld),
kunt u hieronder aangeven wanneer en waarom er is afgeweken van de regel.

* omcirkelen wat van toepassing is

Speciale begeleiding (alleen invullen indien van toepassing)
Remedial teaching voor:
Dyscalculie
Dyslexie
Sociale vaardigheidstraining
Faalangst Reductie Training
Psycholoog
Logopedie
andere, nl.:
(Wilt u een eventueel overzicht van de begeleidingsinzet tot heden en externe rapportage bijvoegen?)
Voortzetting begeleiding wel / niet* noodzakelijk.

Meer- of hoogbegaafdheid (alleen invullen indien van toepassing)
Zijn er vermoedens van meer- of hoogbegaafdheid:		

ja

nee

Is de intelligentiescore hoger dan 128:				

ja

nee

Is het verschil tussen IQ en schoolvorderingen groter dan 20:

ja

nee

Is er onderzoek gedaan naar meer- of hoogbegaafdheid:		
(onderzoeksresultaten graag meesturen)

ja

nee

Ingevuld door:
			(naam)					(functie)
Datum: 				Handtekening:

In te vullen door het Greijdanus:
Opmerkingen: bijvoorbeeld naar aanleiding van een gesprek met ouders/verzorgers of vorige school van de leerling

Plaatsingsbeslissing:
Geplaatst in: 			

* omcirkelen wat van toepassing is

LJ2_1.02

