AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR
2020-2021

NAW gegevens van de leerling1:
Achternaam: ............................................................ Voorvoegsel(s):………………………………
Voorna(a)m(en): ........................................................ Roepnaam:…………………………………….
Geboortedatum:………………………………............................ Geslacht:

M V

Geboorteplaats: ..........................................................................................................
Geboorteland: .............................................................................................................
Eerste nationaliteit: ................................. Tweede nationaliteit: ....................................
In Nederland sinds: .................................. Onderwijs in Nederland sinds: ........................
Postcode:…. . ............................ huisnummer: ............................ Toevoeging: .................
Straat: .......................................................................................................................
Woonplaats: ...............................................................................................................
Burgerservicenummer: .............................. mobiel nummer leerling: 06 - ......................
Gezinssamenstelling
Leerling woont bij:
Anders nl:

ouder(s)/verzorger(s) moeder vader AMA

................................................................................................................

Aantal broers: ...................aantal zussen: ................ plaats in de kinderrij: .....................
Aanvullende gegevens
Medische bijzonderheden: ............................................................................................
Medicijngebruik: ..........................................................................................................
Naam huisarts: ................................................................ Tel: .....................................
Vooropleidinggegevens
School van herkomst: .......................................................
Advies:

vmbo/B vmbo/K mavo havo vwo

Doublures PO:

1 2  3 4 5 6 7  8

CITO: ......................................

Heeft de leerling op meerdere basisscholen gezeten?
Welke: .....................................................................................................................
Reden: .....................................................................................................................

De NAW gegevens dienen te worden overgenomen van een officieel document i.v.m. verificatie van de gegevens met
het GBA.
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Doublures VO:

1

2

3

Vorige VO scho(o)len: .................................................................................................
Zwemdiploma:

nee

Dyslexieverklaring:

ja

A

B

ja, kopie aanwezig

Is er sprake van persoonsgebonden financiering (PGB)

C

overig: ..........................

aangevraagd:

ja

ja, kopie aanwezig nee

Aanmelding ICT-of Sportklas
Meldt zich aan voor ICT-klas:
Meldt zich aan voor Sportklas:

ja
ja

Bij aanname volgt een motivatiegesprek
Bij aanname volgt een motivatiegesprek
en een toelatingstest

Eventuele opmerkingen/bijzonderheden:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Ouder/verzorger (1):
Achternaam: .............................................................. voor/tussenvoegsel(s): .............
Voorna(a)m(en): .......................................................................... geslacht:

M V

Geboortedatum: ................................... Geboorteland: ..................................................
Nationaliteit: ........................................ Beroep: ..........................................................
Opleidingsniveau: ................................. E-mailadres: ....................................................
Burgerlijke staat: ongehuwd /gehuwd / samenwonend / gescheiden / weduwe / weduwnaar
Rekeningnummer: ................................ Telefoon thuis: .................................................
Mobiel : 06 - ....................................... Telefoon werk: .................................................
Ouder/verzorger (2):
Achternaam: ................................................................ voor/tussenvoegsel(s): ..............
Voorna(a)m(en): .......................................................................... geslacht:

M V

Geboortedatum: ................................... Geboorteland: ..................................................
Nationaliteit: ........................................ Beroep: ...........................................................
Opleidingsniveau: ................................. E-mailadres: ....................................................
Burgerlijke staat: ongehuwd /gehuwd / samenwonend / gescheiden / weduwe / weduwnaar
Rekeningnummer: ................................ Telefoon thuis: .................................................
Mobiel: 06 - ....................................... Telefoon werk: .................................................
Is er voogdij:

janee

Het gezag rust bij:............................................

Is er sprake van tekenbevoegdheid ja* /nee
*) formulieren mogen alleen door wettelijke vertegenwoordigers getekend worden.

Is er sprake van infobeperking:
overig nl:

ja nee

Zo ja:

vader moeder

.............................................................................................................

Hulpverlenende instantie/instelling: ...............................................................................
Hulpverlener: ...................................... Tel: ...............................................................
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Akkoordverklaring
Hierbij verklaart ondergetekende, wettelijke vertegenwoordiger van:
Voornaam:

...............................................................................................................

Achternaam: ...............................................................................................................








Geen bezwaar te hebben tegen het deelnemen van uw kind/pupil aan de reguliere intake
en plaatsingstoetsen van het Montessori Lyceum Oostpoort, en aan psychologisch onderzoek dat naar het oordeel van de orthopedagoog noodzakelijk is voor adequate begeleiding
tijdens de schoolloopbaan (altijd in overleg en met schriftelijke toestemming van ouders).
Geen bezwaar te hebben tegen het uitwisselen van informatie tussen “nieuwe” school en
afleverende school.
Geen bezwaar te hebben een intelligentieonderzoek door de orthopedagoog, om te onderzoeken of uw kind/pupil is aangewezen op leerwegondersteuning (Lwoo) of toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs (Pro). Hiertoe zal een Aanwijzing worden aangevraagd
bij het Samenwerkingsverband(SWV).
Geen bezwaar te hebben tegen publicatie van foto’s/filmopnames van uw kind/pupil voor
onderwijs en PR doeleinden van het Montessori Lyceum Oostpoort.
Akkoord te gaan met de regels die beschreven staan in het huisreglement.

Consequentie MSA -Inschrijving





Indien een leerling verwezen moet worden naar een andere schooltype dan de locatie van inschrijving
biedt, geschiedt plaatsing op een andere locatie van de MSA waar het betreffende schooltype wel
bestaat op voorwaarde dat er een passend zorgaanbod is.
Plaatsing blijft mogelijk tot de laatste schooldag van het betreffende leerjaar. In het geval dat de
ouders een andere school wensen, zijn ze zelf verantwoordelijk voor het vinden daarvan. Uiterlijk tot
de laatste schooldag blijft de plaats op de locatie van de MSA beschikbaar.
Na de laatste schooldag wordt, zo nodig, de leerplicht op de hoogte gesteld.
Uitschrijving bij de MSA kan pas geschieden als er een inschrijfbewijs is van de andere school.

De school vraagt geen borg voor de schoolboeken. Bij schade en vermissing worden alle kosten
op de ouder(s)/verzorger(s) of gebruiker verhaald.
Ouder(s)/verzorger(s) dienen er zorg voor te dragen dat alle benodigde documenten bij inschrijving van hun kind/pupil bij de leerlingadministratie zijn ingeleverd.
Een adreswijziging, of wijziging van telefoonnummer van leerling, ouders/verzorgers dient men
direct door te geven bij de leerlingadministratie.

Amsterdam,

.............................................................................................................

Naam wettelijke vertegenwoordiger(in blokletters)
.................................................................................................................................
Handtekening wettelijke vertegenwoordiger
.................................................................................................................................

