Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen
Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen
Tel: 0228-350800
homepage: http://www.rsg-enkhuizen.nl

Aanmeldingsformulier
Voor een besluit over de toelating van de leerling kan het nodig zijn dat er nader onderzoek
wordt uitgevoerd en/of aanvullende informatie wordt opgevraagd.

BELANGRIJK:
Dit formulier dient vergezeld te gaan van:

- een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van uw kind
- kopie van het laatste rapport van de laatst bezochte school
(alleen bij tussentijdse aanmelding voor B1 of aanmelding voor hogere leerjaren)

- Platformformulier PO-VO Westfriesland
- OBD rapportage met NIO-score en NPV-J-verslag

Achternaam

Voorletters

Voornaam

Roepnaam
Indien afwijkend: achternaam volgens burgerlijke stand

Burgerservicenummer
Afdeling

Brugjaar

Cursusjaar

2019

Ander leerjaar

/

2020

In te vullen door de school
datum aanmelding

-

-

datum invoer

-

-

leerlingnummer

paraaf administratie
paraaf schoolleider

1. Gegevens leerling
Adres
Postcode + woonplaats
Geslacht

O man

Broer(s)/zus(sen) op RSG Ja O

O vrouw
Geb. datum

Aantal

Nee O

-

-

E-mailadres leerling

Geb. plaats

2. Gegevens nationaliteit
Indien niet in Nederland geboren:

Geboorteland
Nationaliteit

2e nat.

In Nederland sinds

-

-

In Nederland basisonderwijs gevolgd sinds

-

-

3. Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Achternaam vader

Voorletters

Achternaam moeder

Voorletters

Achternaam verzorger/voogd

Voorletters

Gezinssituatie:

ouders gehuwd

vader overleden

ouders gescheiden

moeder overleden

leerling woont bij ouders
aantal kinderen in het gezin
Telefoon thuis

moeder

vader

verzorgers

zelfstandig

hoeveelste kind in het gezin 1e 2e 3e 4e 5e 6e

0228

-

Telefoon mobiel 1

06

-

moeder

vader

Telefoon mobiel 2

06

-

moeder

vader

E-mailadres ouders

Huisarts
Adres vader / moeder / verzorger, indien afwijkend van het adres van de leerling:
Adres, Postcode en Woonplaats
Telefoon

N.B.

0228 -

Tel. mobiel 06

-

E-mailadres
Indien informatie ook verstuurd moet worden naar een ander adres dan dat van de
leerling, kan daartoe schriftelijk een verzoek met opgave van naam, adres en eventueel
e-mailadres worden ingediend bij de leerlingenadministratie.

4. Gegevens schoolverleden
Laatste basisschool

Laatste school voor VO

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Telefoon

Telefoon

Directeur

Dir./Rector

Advies volgens NIO

Contactpersoon

Advies basisschool

Afdeling

Klas

Datum 1e inschrijving

-

-

Datum uitschrijving

-

-

5. Keuze brugklas 1
Keuze tweetalig onderwijs*

Ja

Nee

* Zie voor toelatingseisen het aanmeldingsformulier voor tweetalig onderwijs.
Keuze stroom:

eerste keus

tweede keus

Young life
Sport
Kunst en Cultuur
Science en ICT

6. Alleen voor brugklasleerlingen
De leerling wil graag in de klas bij:
naam leerling

basisschool

7. Keuze stroom leerjaar 2 (alleen invullen voor tussentijdse instromers)
Keuze stroom:
Young Life

/

Sport

/

Kunst en Cultuur

(omcirkel de stroom van keuze)

/

Science en ICT

8. Instroomgegevens/keuzepakket
Voor leerlingen die instromen in VMBO-TL-3 en VMBO-TL-4,
alsmede leerlingen voor HAVO 4/5 of VWO 4/5/6, geldt dat contact
moet worden opgenomen met de decaan van de afdeling.

9. Studiegegevens
Is de leerling al eens blijven zitten? (J/N*)

Zo ja: Afdeling

Klas

Afdeling

Klas

Is de leerling in het bezit van een diploma? (J/N*)

Zo ja, omcirkel: vmbo-tl havo

Heeft de leerling al eerder op de RSG gezeten? (J/N*)
Zo ja:

Laatste schooljaar
Afdeling

Klas

10. Overige gegevens
Zijn er bijzonderheden die voor de RSG van belang zijn om te weten?

Hebben er onderzoeken plaatsgevonden en/of is er sprake geweest van externe hulpverlening?

Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam invuller
Plaats
Datum
*Handtekening ouder/verzorger
* Zonder handtekening ouder/verzorger is dit aanmeldingsformulier niet geldig.

Vertrouwelijk: Alleen in te vullen door de leerkracht van groep 8

Aanmeldingsformulierbijlage tweetalig onderwijs

Leerling
Achternaam

Voornaam

Basisschool

Tweetalig onderwijs kan een zwaar programma voor leerlingen zijn. Het daagt uit en biedt veel kansen.
Het is daarom van belang dat elke leerling aan de volgende eisen voldoet:
-

Minimaal een vmbo-tl advies
NPV-J volharding op hoog
NPV-J motivatie op hoog
Uit het LVS blijkt dat er sprake is van een gemiddelde score op
begrijpend lezen
- Een geschreven motivatie van de leerling en die graag toevoegen bij het
aanmeldingsformulier
Leerlingen zullen in het eerste jaar tien vakken in het Engels krijgen, dus enige affiniteit met de
Engelse taal is van belang.
Tweetalig onderwijs wordt op drie niveau's gegeven: vmbo-tl, havo en vwo.
In de ruimte hieronder graag uw motivatie toelichten voor de plaatsing van bovengenoemde
leerling in het tweetalig-onderwijs programma.

Ingevuld door de leerkracht van groep 8:
Handtekening leerkracht:

Datum: ……... / …….../20…….

SIGNALERINGSVRAGENLIJST TTO
Naam:
School:
Naam leerkracht:

invuldatum:

Geef aan welke van de onderstaande uitspraken wel (=ja) dan niet (=nee) van toepassing zijn op uw
leerling. Wanneer u het beslist niet weet of echt niet kunt kiezen, vult u niets in.

Ja

De leerling:

1.
2.

Is gemotiveerd om TTO te volgen en is een doorzetter

3.

Behaalt goede resultaten bij de lessen Engels

4.

Spreekt in goed opgebouwde zinnen en toont daarbij een rijke woordenschat en begrijpt figuurlijk
taalgebruik

5.

Bedenkt oplossingen op een creatieve manier

6.

Kan goed zelfstandig werken

7.

Beschikt over een goede concentratie

8.

Heeft goede interactie met medeleerlingen

9.

Kan samenwerken

10.

Vraagt op een positieve manier aandacht van de leerkracht

Beschikt over een brede belangstelling, kan over veel dingen meepraten

Durft vragen te stellen

11.

Heeft het naar zijn/haar zin op school

12.

Toont in ruime mate zelfvertrouwen

13.

Heeft inzicht in eigen handelen

15.

Heeft een (boven)gemiddelde score op begrijpend lezen

16.

Is snel van begrip

17.

Wil van alles weten en is volhardend in het doorvragen, met name in het stellen van “waaromvragen”

18.

Ziet verbanden die de meeste kinderen niet zien

19.

Behoort overwegend tot de beste leerlingen
Blinkt in het bijzonder uit op een bepaald gebied.

20.

Namelijk:

Opmerkingen:

Nee

