AANMELDING BRUGKLASLEERLINGEN
Schooljaar 2020 2021
Voor welke
school meldt u
uw kind aan?
Naam leerling
Adres.

Postcode/woonplaats

COPERNICUS SG, Nieuwe Steen 11, 1625 HV Hoorn.
mavo/havo-brugklas regulier
mavo/havo sportaccentklas 1)
havo/vwo-brugklas regulier
havo/vwo sportaccentklas 1)
vwo-brugklas regulier
vwo-brugklas regulier met aanbod sportaccent
2e keuze

SG DE DIJK, Postbus 170, 1670 AD Medemblik.
vmbo/mavo-brugklas
vmbo/mavo-brugklas + Fast Lane English
mavo/havo-brugklas
mavo/havo-brugklas + Fast Lane English
havo/vwo-brugklas
havo/vwo-brugklas + Fast Lane English
De leerlingen maken na het kennismakingsprogramma
een keuze uit: SportPLUS, CultuurPLUS, InternationaalPLUS,
TechniekPLUS

SG NEWTON, Dampten 22, 1624 NR Hoorn.
kader/basis brugklas
mavo/kader brugklas
mavo brugklas
nog geen keuze gemaakt 2)

OSG WEST-FRIESLAND, Bontekoestraat 3, 1623 LL Hoorn.
mavo/havo
havo/vwo
havo/vwo technasium*
vwo atheneum
vwo technasium*
vwo gymnasium
Verplicht kiezen uit:
FLE
TOP
* niet mogelijk met FLE/TOP

SG DE TRIADE, Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam.
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
gemengde leerweg / technische mavo

Inzending
Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 13 maart 2020 voor
16.00 uur in bezit zijn van de Atlaslocatie waarvoor u de
leerling aanmeldt.

1) Deze brugklassen kennen een minimum- en een maximum omvang. Daarom vragen wij u om in dit geval ook een 2e keuze in te vullen.
2) Als u deze mogelijkheid aankruist, neemt de school altijd contact met u op.

In te vullen door de administratie van de locatie

AANMELDING BRUGKLASLEERLINGEN
Schooljaar 2020 2021
OVERZICHT VEREISTE ADVIEZEN
Copernicus SG - Nieuwe Steen 11, 1625 HV Hoorn:
voor brugklas mavo/havo (regulier en sportaccent):

• mavo (vmbo-theoretisch) en mavo/havo.

voor brugklas havo/vwo (regulier en sportaccent):

•havo, havo/vwo.

voor brugklas vwo (regulier of met aanbod sportaccent):

• vwo.

SG De Dijk - Postbus 170, 1670 AD Medemblik:
voor vmbo/mavo-brugklas (+FLE):

• vmbo beroepsgerichte leerwegen of hoger.

voor mavo/havo-brugklas (+FLE):

• mavo (vmbo-theoretisch) en mavo/havo.

voor havo/vwo-brugklas (+FLE):

• havo, havo/vwo, vwo.

OSG West-Friesland - Bontekoestraat 3, 1623 LL Hoorn:
voor mavo/havo-brugklassen:

• mavo (vmbo-theoretisch) en mavo/havo.

voor havo/vwo-brugklassen:

•havo, havo/vwo, vwo.

voor vwo-klassen:

• vwo.

	Als het advies van de basisschool ‘havo/vwo’ is, is toelating tot de ‘gymnasiumbrugklas’ mogelijk, indien de basisschool
daarover positief adviseert. Bij dit advies neemt de school altijd contact op met de basisschool.

SG Newton - Dampten 22, 1624 NR Hoorn:
voor vmbo kader-, basis-brugklas:

• basisberoepsgerichte leerweg of hoger.

voor mavo-, vmbo kader-brugklas:

• kaderberoepsgerichte leerweg of hoger.

voor mavo:

• mavo (vmbo-theoretisch) of hoger.

SG De Triade - Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam:
voor basisberoepsgerichte leerweg:

• basisberoepsgerichte leerweg of hoger.

voor kaderberoepsgerichte leerweg:

• kaderberoepsgerichte leerweg of hoger.

voor gemengde leerweg / technische mavo:

• gemengde/theoretische leerweg of hoger.			

AANMELDING BRUGKLASLEERLINGEN
Schooljaar 2020 2021
LEERLINGGEGEVENS
achternaam

m/

voornamen

v*

roepnaam

burgerservicenummer
straat en huisnummer
postcode

woonplaats

mobiele telefoonnummer leerling

e-mailadres leerling

geboortedatum (dd/mm/jjjj)

geboorteplaats

geboorteland
in Nederland sinds (dd/mm/jjjj)

1e nationaliteit

2e nationaliteit

Deze gegevens worden ingeleverd met een kopie van het paspoort of de ID-kaart van de leerling. Een kopie van een geboortebewijs is toegestaan of
een afschrift van een persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente is verstrekt. Een GBA-uittreksel kan, maar hoeft niet. Voor niet-Nederlandse
leerlingen moet wél een uitreksel BRP worden ingeleverd, incl. de gegevens van de ouder(s) en de datum van vestiging in Nederland.

OUDER/VERZORGER 1***

zelfde adres als leerling?

ja /

nee*

naam + voorletter

geboorteland

straat en huisnummer

(indien afwijkend)

postcode

woonplaats

(indien afwijkend)

telefoonnummer thuis

telefoonnummer werk

mobiel nummer

e-mailadres**

			

vader

OUDER/VERZORGER 2

moeder

zelfde adres als leerling?

verzorger*
ja /

nee*

naam + voorletter

geboorteland

straat en huisnummer

(indien afwijkend)

postcode

woonplaats

(indien afwijkend)

telefoonnummer thuis

telefoonnummer werk

mobiel nummer

e-mailadres**

			

vader

moeder

verzorger*

zijn de ouders gescheiden?

ja /

nee*

zo ja: wie is de verzorgende ouder?

hebben beide ouders het ouderlijk gezag?

ja /

nee*

zo nee: bij wie ligt het ouderlijk gezag?

is één van de ouders overleden?

ja /

nee*

zo ja:

vader /

vader

moeder

co-ouderschap*

moeder* /datum

EVENTUEEL MEERDERE KINDEREN OP ONZE LOCATIE OF EEN ANDERE LOCATIE VAN HET ATLAS COLLEGE
voor- en achternaam

locatie

klas

voor- en achternaam

locatie

klas

* Selecteren wat van toepassing is.

** Ten behoeve van reguliere informatievoorziening en mentorcontact

*** Is tevens factuuradres /debiteur
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AANVULLENDE GEGEVENS
a. Zijn er bijzondere huiselijke omstandigheden?

ja* /

nee

ja* /

nee

ja* /

nee

Toelichting
b. Zijn er opmerkingen over de gezondheid?
Toelichting
c. Heeft uw kind een diagnose zoals ADHD, autisme, dyslexie, NLD?**
Zo ja, welke?
d. mijn zoon/dochter wil graag in de klas komen bij:
Wilt u een kopie van de verklaring meesturen?
*

Als u één van de vragen met ‘ja’ beantwoordt, neemt de school contact met u op.

** Wilt u een kopie van de verklaring meesturen?

GEGEVENS OVER DE LAATST BEZOCHTE SCHOOL
basisschool frrfrfrf

.

advies basisschool
naam leerkracht
adres basisschool
postcode + plaats
telefoonnummer
e-mail basisschool

AANVULLENDE INFORMATIE
Om uw kind optimale kansen te kunnen geven is het belangrijk om te weten of extra ondersteuning nodig is. Daarom verzoeken u
om alle relevante gegevens te overleggen. Soms is het voor een besluit over de toelating nodig, dat er nader onderzoek wordt
uitgevoerd en/of informatie wordt opgevraagd. Dit kan bij de afleverende basisschool zijn of bij andere instanties. Als extra
informatie opgevraagd wordt of een aanvullende test nodig is, ontvangt u daarover bericht.

VERWERKING GEGEVENS
De bovenstaande gegevens worden opgenomen in de leerlingenadministratie van het Atlas College en binnen de school
voor onderwijsdoeleinden gebruikt. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens houdt het Atlas College zich aan de eisen
die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving aan ons stelt.

ONDERTEKENING
ouder/verzorger 1		

ouder/verzorger 2

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening

Bij ondertekening van dit formulier verleent u aan ons toestemming om gegevens op te vragen bij de huidige of laatst bezochte school of
bij instanties die betrokken zijn (geweest) bij de begeleiding op onderwijsgebied. U geeft tevens toestemming de gegevens op te nemen in
ons leerlingvolgsysteem.

