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AANMELDINGSFORMULIER HAVO 4 intern   2021-2022 

 

GEGEVENS LEERLING 
 

BSN nummer : 

Achternaam  : ___________________________________________________ jongen/meisje1 

Voornamen  : __________________________________________________________________ 

Roepnaam  : __________________________________________________________________ 

 

Adres (GBA)2  : __________________________________________________________________ 

Postcode   : _______________________ Woonplaats: _____________________________ 

Telefoon thuis : _____________________________________________  geheim nr: Ja / Nee1 

Mobiel leerling : __________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum : _________________  Geboorteplaats: __________________________ 

Geboorteland  : _________________  Nationaliteit : ___________________________ 

Indien niet in Nederland geboren: Woonachtig in Nederland sinds : _________________ 

          Onderwijs in Nederland sinds : _________________ 

(Indien de leerling niet in Nederland geboren is een kopie van paspoort/identiteitsbewijs toevoegen) 

 

GEGEVENS GEZIN 

Leerling woont bij:        beide ouders        vader   moeder     verzorger(s) 3 

Gezag ligt bij  :         beide ouders      vader   moeder        verzorger(s) 3 

Heeft u al kinderen op het OLZ?     Ja / Nee1   

 

Ouder/verzorger 1 
 moeder     vader    verzorger   voogd   anders, nl _________________________3 

Voorletters: _________ tussenvoegsel: ___________  Achternaam: _______________________ 

Mobiel: ________________________________________ Telefoon thuis: _____________________ 

e-mailadres:__________________________________________________________________________ 

Adres (alleen invullen als het adres afwijkt van de leerling) 

Adres:  _______________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ___________________________________________________________________ 

 

Ouder/verzorger 2 
 moeder     vader    verzorger   voogd   anders, nl _________________________3 

Voorletters: _________ tussenvoegsel: ___________  Achternaam: _______________________ 

Mobiel: ________________________________________ Telefoon thuis: _____________________ 

e-mailadres:__________________________________________________________________________ 

Adres (alleen invullen als het adres afwijkt van de leerling) 

Adres:  _______________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ___________________________________________________________________ 
 

Communicatie e-mailadres 
Informatie wordt vertrekt aan de ouder/verzorger waarbij het kind woont. De school 

gaat er vanuit dat de ouder/verzorger die de informatie ontvangt, dit aan de andere 

ouder doorgeeft (indien samenwonend) 

E-mailadres: __________________________________________________________________________ 

Bij niet samenwonende ouder(s)/verzorger(s): ________________________________________ 
 

1 Doorhalen wat niet van toepassing is  2 Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens  3Aankruisen wat van toepassing is 
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GEGEVENS SCHOOL VAN HERKOMST (huidige school) 

 

Naam school  : __________________________________________________________________  

Adres    : __________________________________________________________________ 

Postcode   : ________________________  Plaats      : _________________________ 

Naam mentor : ________________________  E-mailadres : __________________________ 

 

Valt deze school onder de NUOVO scholengroep?        Ja / Nee1   

 

SCHOOLGEGEVENS 

 

Huidige klas  :                3                4             niveau: _____________ 

 

Heeft de leerling ooit een klas gedoubleerd? Ja / Nee1 Zo ja, welke klas: _____________ 

Verwacht bevorderingsresultaat: _____________________________________________________ 

 

Is de leerling in het bezit van een diploma vmbo-tl?  Ja / Nee / eind huidig schooljaar1  

 

Is er sprake van dyslexie / dyscalculie/ ADHD / ADD / PDD-NOS etc?:   Ja / Nee1  

Verklaring in bezit van ouder(s): Ja / Nee1   

 

Heeft de leerling extra ondersteuning nodig?    Ja / Nee1 

Indien de leerling extra ondersteuning nodig heeft (te denken valt aan OPP, externe 

hulp), graag vermelden welke ondersteuning: ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Reden dan aanmelding: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

OVERIGE GEGEVENS 
Huisarts  : ________________________________________________________________________ 

Telefoon  : ________________________________________________________________________ 

 

Kan de leerling meedoen met gymlessen:   Ja / Nee1    

Eventuele toelichting : _____________________________________________________________ 

Is er sprake van een ziekte of lichamelijk gebrek waarvan het school van belang is dit 

te weten:            Ja / Nee1   

Eventuele toelichting : _____________________________________________________________ 

 

Zijn er bijzondere omstandigheden (bijv. recente sterfgevallen, scheiding, tweede 

huwelijk, langdurige afwezigheid van één van de ouders, etc.) die de schoolprestatie 

van de leerling kunnen beïnvloeden? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1 Doorhalen wat niet van toepassing is   
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PLAATSING 
 
Aanmelding voor: 

Klas:            4  

 

Afdeling:     havo  

 

Profiel:      CM         EM      NG      NT 

     

       

ONDERTEKENING 
- De aanmelding is een voorlopige inschrijving 

- U geeft toestemming om de noodzakelijke gegevens/aanvullende 

inlichtingen van o.a. de toeleverende school op te vragen.  

-  Om na definitieve plaatsing de verstrekte gegevens op te nemen in het 

leerlingendossier/leerlingvolgsysteem van de school ten behoeve van een 

goede begeleiding van de leerling. 

- Akkoord te gaan met de schoolregels (zie schoolgids) na definitieve plaatsing. 

- Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met 

registratie van leerling gegevens in overeenstemming met de AVG. 

- Zorg te dragen voor de betaling van de financiële verplichtingen die verband 

houden met de definitieve plaatsing. Deze zijn nader omschreven in het 

regelement ouderbijdragen (zie website onder Regelingen, documenten en 

brieven). 

 

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

wij u dit hieronder en uw voorkeur t.a.v. plaatsing aan te geven. 

 Naam school: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

 

Bij ondertekening van deze aanmelding verklaart / verklaren ¹ ondergetekende(n) 

(wettelijke vertegenwoordiger(s)) akkoord te gaan met bovengenoemde afspraken. In 

het geval beide ouders ouderlijk gezag hebben is het wettelijke verplicht dat dit 

document door beide ouders wordt ondertekend. 

 

Datum: ______________________ 

 

Ouder / verzorger 1:   Ouder / verzorger 2: 

 

Handtekening:    __________________   ______________________ 

 

Het ingevulde formulier opsturen naar de leerlingenadministratie t.n.v. Roos 

Castermans. E-mail leerlingenadministratie:rcastermans@openbaarlyceumzeist.nl, per 

post naar de Blikkenburgerlaan 2 of inleveren bij kamer 101 in het OLZ gebouw. 

 

 

 

z.o.z 
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CM EM NG NT
Gemeenschappelijk deel (verplicht) Gemeenschappelijk deel (verplicht) Gemeenschappelijk deel (verplicht) Gemeenschappelijk deel (verplicht)

Nederlandse taal en literatuur  Nederlandse taal en literatuur  Nederlandse taal en literatuur  Nederlandse taal en literatuur  

Engels taal en literatuur  Engels taal en literatuur  Engels taal en literatuur  Engels taal en literatuur  

culturele kunstzinnige vorming  culturele kunstzinnige vorming  culturele kunstzinnige vorming  culturele kunstzinnige vorming  

maatschappijleer  maatschappijleer  maatschappijleer  maatschappijleer  

lichamelijke opvoeding  lichamelijke opvoeding  lichamelijke opvoeding  lichamelijke opvoeding  

profielwerkstuk  profielwerkstuk  profielwerkstuk  profielwerkstuk  

Profiel deel (verplicht) Profiel deel (verplicht) Profiel deel (verplicht) Profiel deel (verplicht)

geschiedenis  geschiedenis  scheikunde wiskunde B  

economie  biologie  natuurkunde  

scheikunde  

CM-Profiel deel (1 × kiezen) EM-Profiel deel (1 × kiezen) NG-Profiel deel (1 × kiezen)

□ Franse taal en literatuur  □ wiskunde A  □ wiskunde A  

□ Duitse taal en literatuur  □ wiskunde B  □ wiskunde B  

CM-Profiel deel (1 × kiezen) EM-Profiel deel (1 × kiezen) NG-Profiel deel (1 × kiezen) NT-Profiel deel (1 × kiezen)

□ aardrijkskunde  □ Franse taal en literatuur  □ aardrijkskunde  □ biologie

□ economie  □ Duitse taal en literatuur  □ natuurkunde  □ natuur, leven en technologie

□ aardrijkskunde  □ natuur, leven en technologie

CM-Profiel deel (1 × kiezen) □ bedrijfseconomie

□ kunst (beeldende vormgeving)*

□ kunst (dans)*

□ Franse taal en literatuur  

□ Duitse taal en literatuur  

Vrij deel (verplicht) Vrij deel (verplicht) Vrij deel (verplicht) Vrij deel (verplicht)

mentorles  mentorles  mentorles  mentorles  

LOB LOB LOB LOB

Vrij deel (min. 1x kiezen) Vrij deel (min. 1x kiezen) Vrij deel (min. 1x kiezen) Vrij deel (min. 1x kiezen)

□ bewegen, sport en maatschappij * □ bewegen, sport en maatschappij* □ bewegen, sport en maatschappij* □ bewegen, sport en maatschappij*

□ kunst (beeldende vormgeving)* □ kunst (beeldende vormgeving)* □ kunst (beeldende vormgeving)* □ kunst (beeldende vormgeving)*

□ kunst (dans)* □ kunst (dans)* □ kunst (dans)* □ kunst (dans)*

□ wiskunde A  □ Franse taal en literatuur  □ economie □ economie

□ Franse taal en literatuur  □ Duitse taal en literatuur  □ natuur, leven en technologie □ biologie

□ Duitse taal en literatuur  □ aardrijkskunde  □ Duitse taal en literatuur  □ natuur, leven en technologie

□ aardrijkskunde  □ bedrijfseconomie □ Duitse taal en literatuur  

□ economie.  □ biologie

□ bedrijfseconomie

□ biologie

Extra vak Extra vak Extra vak Extra vak

Een extra vak wordt gekozen uit het vrije deel. Bij de keuze van een extra vak is een combinatie tussen kunst (beeldende vormgeving), kunst (dans) en BSM niet mogelijk.

* Van de vakken kunst (beeldende vormgeving), kunst (dans) en BSM kan er maar één gekozen worden, ongeacht in welk deel het gekozen is.

 Openbaar Lyceum Zeist                                    Profielkeuze HAVO (2021-2022)


