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AANMELDINGSFORMULIER KLAS 2 en hoger schooljaar 2018-2019 

S.V.P. IN BLOKLETTERS INVULLEN 

 

 

 

Ik meld mijn zoon/dochter aan voor: 

 

Leerjaar:    2  /  3  /  4  /  5  /  6 Studie: mavo / havo / atheneum / gymnasium  

 

Locatie:         Avignonlaan 

 

Huidig leerjaar: ................................................................................................. 

 

 

 

Gegevens leerling 
 

Roepnaam: ....................................................................................................... 

Achternaam: ….................................................................................................. 

Officiële voornamen: .......................................................................................... 

Adres: …........................................................................................................... 

Postcode en woonplaats: .................................................................................... 

Telefoonnummer thuis: ..................................       geheim: ja/nee 

Mobiel leerling: ................................................................................................. 

Geboortedatum: ................................................................................................ 

Geboorteplaats: ….............................................................................................. 

Geboorteland: .....................………………… 1e nationaliteit: ....................................... 

      2e nationaliteit: ....................................... 

Voertaal thuis:…………………………………………. 

Godsdienst: …...................................... 

BSN-nummer: ..................................... 

Huisarts: ............................................. 

 

 

Gegevens laatst bezochte school 

 

Naam school: .................................................................................................... 

Adres: ............................................................................................................. 

Laatst gevolgde leerjaar en opleiding: .................................................................. 

Naam afdelingshoofd + emailadres: ..................................................................... 

Graag ontvangen wij een recente cijferlijst. 
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Gegevens basisschool 

 

Naam school: .................................................................................................... 

Naam leerkracht groep 8: …................................................................................. 

Advies basisschool: ……....................................................................................... 

Score eindtoets: ...................................................... 

Graag ontvangen wij een kopie van de eindtoets uitslag. 

 

Gegevens ouders/verzorgers 

 

Gegevens vader/verzorger: Gegevens moeder/verzorger: 

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

Voorletter(s): ....................................  Voorletter(s): ................................... 

Adres: ..............................................  Adres: ............................................. 

Postcode: .........................................  Postcode: ........................................ 

Woonplaats: .....................................  Woonplaats: .................................... 

 

Tel. thuis: ........................................  Tel. thuis: ....................................  

 

Tel. mobiel: ......................................  Tel. mobiel: .......................... .......  

 hokje aanvinken indien geheim telefoonnummer 
 

Tel. werk: ......................................... Tel. werk: ........................................ 

E-mail: ............................................. E-mail: ............................................ 

Beroep: ............................................ Beroep: ........................................... 

 

Leven beide ouders nog?  ja / nee 

 

Indien nee:   wie is overleden? .......... datum van overlijden: ................................. 

 

Zijn ouders gescheiden?  ja / nee 

 

Indien ja: sinds wanneer? .................................................... 

 bij wie woont het kind? ......................................... 

 ouderlijk gezag: vader / moeder 

Aantal kinderen in het gezin: ................. 

Heeft u reeds een of meerdere kinderen bij ons op school: ja/nee 

 

Indien ja: naam kind(eren): …........................................................................ 
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Contacten met instanties 

Heeft u contact gehad met hulpverlenende instanties voor bepaalde problemen met 

betrekking tot uw kind?   

 nee    ja, namelijk met  

 Bureau Jeugdzorg  Maatsch. werk  Remedial teacher  GGZ 

 

 anders namelijk: ……………………………………………………………………….. 

 

Indien ja, wanneer is dit contact gestart?.............................................................. 

 

Loopt dit contact momenteel nog?  nee   ja 

 

Contactpersoon: ……………………………………. Telefoonnummer: …….…………………………………. 

 

Is er recent een psychologisch onderzoek afgenomen?  

 nee    ja, door: ……………………………………………………. 

 

Is er sprake van gediagnosticeerde problematiek? 

 nee    

 ja, namelijk  Autisme  ADHD / ADD  Dyslexie¹/Dyscalculie 

    ODD   Epilepsie 

 

 anders namelijk:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Heeft u schriftelijke rapportage hiervan in uw bezit?  nee    ja 

¹ Indien een dyslexieverklaring aanwezig is, gelieve hiervan een kopie te verstrekken. 

 

Begeleiding in het VO                                                                                                            

Heeft uw kind extra begeleiding gehad op de vorige school?                                                                     

 

 nee   weet niet    ja, gericht op: ………………………………………………………………… 

 

Verwacht u dat uw kind meer begeleiding nodig zal hebben, dan binnen een normale 

klassengrootte geboden kan worden? 

 

 nee  

 

 ja, in verband met: ….…………………………………………………………………………………………………. 

 

 moeilijkheden bij het leren 

 

 moeilijkheden met gedrag of welbevinden 

 

 fysieke moeilijkheden m.b.t.:  horen  zien   praten   motoriek    medisch 

Kunt u toelichten waaruit die extra begeleiding volgens u zou moeten bestaan? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heeft uw kind extra onderwijsmaterialen of faciliteiten nodig? 

 nee   ja,  

 

nl. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bij wie wil uw kind graag of juist niet in de klas zitten? 

 

Wel bij: ………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Niet bij: …………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zijn er nog andere aspecten waar de school rekening mee moet houden? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Belangrijke informatie 

Met de ondertekening van dit formulier accepteert u de door school gestelde regels. 

De meest elementaire daarvan zijn: 

 de leerlingen volgen alle lessen volgens het voor hun leerjaar geldende 

rooster; 

 de leerlingen zijn in het bezit van de leermiddelen zoals vermeld op de 

boekenlijst. 

Op de school is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Deze kan u en/of ow 

zoon/dochter oproepen voor een gesprek. 

De school heeft samen met een aantal diensten, instellingen (zoals bijv. GGD, politie, 

Halt, Jeugdzorg) en andere VO-scholen zitting in een breed netwerk. Hierin vindt 

overleg plaats over alle de door de school relevant geachte zaken in het belang van 

onze leerlingen. 

 

Het kan nodig zijn dat de school gegevens over uw kind opvraagt bij de basisschool of 

bij instanties die relevante informatie kunnen verstrekken in het belang van uw kind, 

om het onderwijs aan uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen of gegevens 

doorstuurt naar andere scholen voor Voortgezet Onderwijs.  

Met het plaatsen van uw handtekening gaat u akkoord met: 

 het uitwisselen van gegevens over uw kind 

 het feit dat er t.b.v. de begeleiding (o.a. leerlingen met lgf cluster 3 en 4) soms 

video-opnames worden gemaakt. Deze opnamen zijn uitsluitend voor intern 

gebruik 

 portretrecht 

 Bij de aanmelding van uw kind ontvangen wij graag een kopie van het paspoort, 

inclusief Burger Service Nummer of een kopie van de identiteitskaart. 

 

 

 

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

(handtekening ouder/verzorger)   (plaats en datum) 

 

 

Het formulier a.u.b. opsturen naar: 

 

Frits Philips lyceum-mavo 

t.a.v. teamleider klas 2 en hoger  

Avignonlaan 1 

5627 GA Eindhoven 


