
Naam leerling: Niet invullen:

Aanmelding per: / / Stamnummer:

Basisschool:

Advies basisschool voor instroom 1e leerjaar (steeds hokjes aanvinken)

basisberoeps 
gerichte leerweg

kaderberoeps 
gerichte leerweg

kaderberoeps 
gerichte/theore-
tische leerweg

theoretische 
leerweg

theoretische 
leerweg/havo havo/vwo vwo

Enschede

Wens ouders

Greijdanus Enschede werkt vanaf het schooljaar 2017/2018 met leerprofielen. Passend bij de manier waarop 
jongeren leren, kunt u kiezen uit drie profielen, te weten het:

 Stimulerend leerprofiel - jongeren werken aan de hand van de instructieplanning en studieplanners 
aan hun lesstof. De lesstof wordt door de docent geordend en aangeboden. Dit leerprofiel is het stan-
daard aanbod binnen het vmbo en geschikt voor de meeste jongeren.

 Zelfverantwoordelijk leerprofiel - jongeren werken binnen kaders en met doelen op hun eigen  
manier. Ze bepalen zelf wanneer ze welke instructie volgen en hoe hun weektaak eruit ziet. Dit profiel is  
geschikt voor jongeren met een uitstekende werkhouding en behoefte aan zelfsturing. 

 Sturend leerprofiel - jongeren zijn gebaat bij extra begeleiding en sturing op één of meerdere  
gebieden. Met hen wordt de weektaak gemaakt en het leren begeleid. De ondersteuningsbehoefte wordt 
eens per zes week geëvalueerd.

Eerste kind uit uw gezin dat naar het Greijdanus gaat?  Ja / Nee*

Gang van zaken bij de aanmelding
Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden hebben wij een kennismakingsgesprek. Met het gesprek, 
dat zal gaan over identiteit, willen we dat beide gesprekspartners (ouders en school) kennis maken met elkaar 
en daarmee ook kennis nemen van elkaars drijfveren. Het is immers heel belangrijk dat – zeker op gebied van 
identiteit – de jongere en de ouders passen bij de school en omgekeerd. Daarom hebben beide partijen het 
recht om (enige tijd) na afloop van het gesprek aan te geven dat ze toch niet met elkaar verder willen. Dat is 
van belang, omdat het gaat om een goede schoolkeuze. Voor alle jongeren die bij de school ingeschreven wor-
den, gebruiken wij een door ouders en school ondertekende verklaring. Daarmee maken we aan elkaar duidelijk 
wat we van elkaar mogen verwachten op het gebied van gereformeerde identiteit. De verklaring
kan worden getekend tijdens het kennismakingsgesprek.

Wilt u dit volledig ingevulde formulier op 10 of 11 maart tussen 17.00 uur en 20.00 uur inleveren op 
school?

* Omcirkelen wat van toepassing is

Aanmeldingsformulier 
Enschede | Eerste leerjaar | 2022/2023



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   Anders, te weten :           In Nederland vanaf:      /     /

Geboortedatum:        /    /             Geboorteplaats:

Geboortegemeente:               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   Ouder/verzorger 2
    Man  Vrouw    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    Datum:        /    /

* omcirkelen wat van toepassing is



2. Informatie van de huidige school. In te vullen door de IB-er of groepsleerkracht van de te verlaten school.

2.1 Gegevens van de school:

Naam van de school:       Directeur:

Plaats:        

Brinnr:

Groep:            aantal leerlingen:    Groepsleerkracht:

Telefoon:         E-mail:  
 

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

Is een route via de 10-14 commissie overwogen? Ja / nee*

Uitschrijvingsbewijs primair onderwijs:
Ondertekende verklaart dat de leerling die wordt aangemeld door middel van dit aanmeldingsformulier wordt uitgeschreven per
31-07-2020 (einde schooljaar)/andere datum nl.
Naam school:     

Naam:    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




