IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL
Leerlingnummer:
Inschrijfdatum:

AANMELDFORMULIER

BRUGKLAS 2022-2023

Leerling
Achternaam

Geslacht

Tussenvoegsel

Roepnaam

Voorletters

Voornamen

V

O

BSN nummer

Geboorteplaats

Geboortedatum

M

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Mobiel leerling

E-mail leerling

Naam huisarts

Telefoonnummer huisarts

Ouderlijk gezag ligt bij

beide ouders

moeder

vader

verzorger/voogd

De leerling wil indien mogelijk graag in de klas bij

Ouders/verzorgers
Naam vader/ Verzorger 2

Naam moeder/ Verzorger 1
Tussenvoegsel
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2

Tussenvoegsel
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2

Voorletters

Voorletters

E-mail
Geboorteland

E-mail
Geboorteland

Adressen alleen invullen indien deze anders zijn dan van
leerling
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Adressen alleen invullen indien deze anders zijn dan van leerling
Straat
Huisnummer
Woonplaats

Postcode

Heeft u al kinderen op het Grotius College (zo ja, naam)?
Indien van toepassing:
Datum van aankomst in Nederland
Aantal jaren onderwijs in Nederland
Aantal jaren onderwijs in buitenland
Indien uw kind geen Nederlandse nationaliteit heeft, wilt u dan een kopie van de reisdocumenten van de ouders en/of leerling meesturen en/of
een kopie van een document waaruit blijkt op welke datum uw kind in Nederland is gekomen.
Ik meld mijn kind aan voor
mavo/havo
havo/vwo
vwo

atheneum

gymnasium

TTO

2 uur per week extra sport of kunst voor mavo havo en vwo
waldorf

mavo/havo

TTO+ gymnasium
sportklas

kunstklas

havo/vwo

Is het Grotius College uw eerste schoolkeuze?

Ja

Nee
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Zorg (omcirkel wat van toepassing is)
Heeft de leerling een diagnose/verklaring voor:
Dyslexie

ADHD/ADD

anders, namelijk

Heeft de leerling op de basisschool extra ondersteuning ontvangen?
Nee

Ja (graag toelichting)

Verwacht u dat de leerling op het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft?
Nee

Ja (graag toelichting)

Zijn er overige bijzonderheden waar de school rekening mee dient te houden? (lichamelijke problemen, medicijngebruik, etc.)?

Basisschool
Huidige basisschool
Locatie/adres

Plaats

Naam leerkracht groep 8
Schooladvies
Bijzonderheden

Ondergetekende(n) stemt/stemmen in met
-

Het opvragen van gegevens van de leerling bij betrokken instanties zoals scholen en het samenwerkingsverband ja/nee
Het bespreken van de ondersteuningsbehoefte van de leerling met het extern zorgoverleg en/of leerplicht ja/nee
Het delen van voortgangsgegevens gedurende de brugklas met het basisonderwijs tijdens de PO-VO-overleg. Ja/ nee

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld
Plaats

Datum

Handtekening

Handtekening

moeder/verzorger 1

vader/verzorger 2

Voor een inschrijving is verder noodzakelijk
-

Adviesformulier – welke is verstrekt door de basisschool – met daarop
een unieke code
Dyslexieverklaring en/of andere verklaringen (indien van toepassing)

Aanmeldformulier inclusief bijlagen inleveren
-

Per e-mail: aanmelden@grotiuscollege.nl
Per post: Grotius College t.a.v. de leerlingenadministratie Postbus
470 2600 AL Delft
Persoonlijk: Grotius College Juniusstraat 8 2625 XZ Delft
De aanmeldperiode loopt van 5 februari tot 25 februari 2022.

Wie uiterlijk 25 februari is aangemeld én een passend advies heeft, wordt gegarandeerd geplaatst (tenzij de
school geen passende ondersteuning kan bieden). U krijgt op 7 april 2022 bericht over de toelating.
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