
 

   

DATUM VAN 
AANMELDING 

NIVEAU PROFIEL 

AANMELDINGSFORMULIER        TL/H – HAVO – VWO – GYM klas 1 en 2         2019-2020 

GEGEVENS  LEERLING                                                            

Naam   : ______________________________Jongen / Meisje ¹      

Voornamen   : _________________________________________ 

Roepnaam  : _________________________________________ 

Adres (GBA)  : _________________________________________ 

Postcode  :                        

Woonplaats  : ______________________ 

Telefoon thuis (ouders) : ______________________ Geheim nummer:  Ja / Nee ¹         

Telefoon (ouders) : ______________________ 

Mobiel leerling  : ______________________ 

Geboortedatum  : ______________________    Geboorteplaats    : _____________________ 

Geboorteland  : ______________________ Nationaliteit       : ______________________     

BSN nummer  :  

Indien niet in Nederland geboren, woonachtig in Nederland sinds : _______________________________ 

Onderwijs in Nederland sinds: ________________________________________________________ 

Indien de leerling niet in Nederland geboren is een kopie van het paspoort inleveren 
 
GEGEVENS  GEZIN 
 
Leerling woont bij         : ouders / vader / moeder / verzorger(s) ¹ 
Gezag ligt bij  : ouders / vader / moeder ¹                                                                                                                                           

Indien beide ouders/verzorgers niet op hetzelfde adres wonen hieronder het adres van de andere ouder vermelden  

Adres andere ouder : ___________________________________________________ 

Postcode + woonplaats : ______________________  Telefoon : ______________________  

 Vader      Moeder 

Naam + voorletters : ______________________  : ______________________ 

Telefoon overdag  : _______________________  : ________________________ 

Geboorteland :  _______________________  : ________________________ 

Nationaliteit : ________________________  : _________________________ 

E-mailadres : __________________________________________(één adres per gezin of beide 

ouders indien niet samenwonend) bij niet samenwonend: __________________________________ 

 
GEGEVENS VAN EVENTUELE VERZORGER(S)  
Naam + voorletters : ____________________________________________________________ 

Adres : ____________________________________________________________ 

Postcode : ___________ Woonplaats : ___________________ Telefoon: _____________                                      

 

1 PASFOTO 
 
MEELEVEREN 



 

GEGEVENS SCHOOL VAN HERKOMST (huidige school) 

Naam  : ________________________________________________________________ 

Adres  : ________________________________________________________________ 

Postcode :  ________________________  Plaats : __________________________________ 

Naam mentor/groep 8 leerkracht: ______________________________________________________ 

 
 
SCHOOLGEGEVENS  
 
Heeft de leerkracht groep 8 een advies uitgesproken?                 Ja / Neen ¹            Uitslag : __________2 

 
Heeft de leerling meegedaan aan een of ander schooleindonderzoek? 
 
 NIO – onderzoek    Ja / Neen ¹ Uitslag : __________ 2 
 
 Cito – toets      Ja / Neen ¹ Uitslag : __________ 2 
 
 Ander onderzoek nl.: _______________  Uitslag : __________ 2 
 
Is de leerling dyslectisch?  Ja / Neen ¹ Verklaring aanwezig:  Ja / Neen ¹ 
 
Is er een intelligentieonderzoek afgenomen?   Ja / Neen ¹                 
 
Indien ja, welke instantie / wie  heeft de uitslaggegevens daarvan? _________________________ 2 

 

Huidige klas:   Groep 8     klas 1     klas 2     Niveau: _______________ 
 
Verwacht bevorderingsresultaat:   _____________________________________________ 
 
Heeft de leerling ooit een klas gedoubleerd?  Ja / Neen ¹ 
 
Zo ja, welke klas:  _____ 
 
Reden van aanmelding: _____________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________ 
 

 

OVERIGE GEGEVENS 

Gezondheid 

Huisarts:  _________________________         Telefoonnummer: _________________________ 

Kan de leerling meedoen met de gymnastieklessen?   Ja / Nee¹ 

Eventueel toelichting : __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Is er sprake van een ziekte of lichamelijk gebrek waarvan het voor de school van belang is dit te weten? 

Te denken valt aan astma e.d.      Ja / Nee¹      

 Gezinsomstandigheden  

Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden (bijv. recente sterfgevallen, scheiding, tweede huwelijk, langdurige 

afwezigheid van één van de ouders, etc.), die de schoolprestatie van de leerling kunnen beïnvloeden?          

Toelichting: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Heeft u al kinderen op onze scholengroep  Ja / Nee ¹    



 

PLAATSING: 

Klas:      1     2     
 
Afdeling:     TL/HAVO (Havo-Kansklas) (klas 1) 

                 HAVO 

   VWO 

   GYMNASIUM  

 

Profiel:     Sport                           (HAVO - HAVO/VWO - VWO ) 

     Expressie         (HAVO - HAVO/VWO - VWO ) 

                                   GYMNASIUMxtra            (GYMNASIUM) 

Waarom kies je voor dit profiel?_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ________________________  
 
dat foto’s en video’s door OSG Schoonoord gebruikt mogen worden*:  
 

□    in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender 

□    op de website van de school  

□    in de (digitale) nieuwsbrief  

□    op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook) 

toestemming geef voor het plaatsnemen op de: 

□    klassenfoto 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

ONDERTEKENING 
 
De aanmelding is een voorlopige inschrijving. Wij verzamelen de noodzakelijke gegevens van o.a. de toeleverende school 

en nodigen u uit voor een intake gesprek zodra wij zicht hebben op de beschikbare plaatsen in de afdeling. 

 
 Indien u uw zoon/dochter/pupil ook op een andere school heeft aangemeld, dan verzoeken wij u vriendelijk uw 

voorkeur t.a.v. plaatsing aan te geven.  

Naam school: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

Bij ondertekening van deze aanmelding verklaart / verklaren ¹ ondergetekende(n) akkoord te gaan met bovengenoemde 
afspraken. 
 

Datum : ________________________          

  Vader / verzorger:                                                        Moeder / verzorgster: 

 

Handtekening     : ________________________                        ______________________________ 

Openbaar Lyceum Zeist                                            ¹  Doorhalen wat niet van toepassing is. 
Postbus 16          2  Indien bekend inleveren bij plaatsing 
3700AA  ZEIST 
Tel.: 030 – 6914518  e-mail : r.castermans@osgs.nl   


