Aanmeldingsformulier RSG
2021-2022

BELANGRIJK
De uiterlijke inleverdatum van dit formulier is in de week van maandag 5 maart 2021
(middels retourenvelop, digitaal of afgeven bij de receptie).
Mocht u vragen, opmerkingen, hulp nodig hebben wat betreft het (invullen van het) aanmeldingsformulier of wilt u graag
samen met één van onze medewerkers het aanmeldingsformulier invullen dan kunt u telefonisch of per
e-mail contact opnemen met onze leerlingenadministratie (tel: 0228-350800 / aanmelden@rsg-enkhuizen.nl).

De open dagen van de RSG kunnen helaas niet doorgaan.
Wel kunnen wij u persoonlijk een rondleiding geven of vragen per mail of telefonisch beantwoorden. Meer informatie hierover
kunt u vinden in onze folders of op onze website.

Speciale tto-try-outs op 16 februari.
Om kennis te maken met tto wordt op 16 februari van 13.30 -15.30 TTO TRY-OUTS georganiseerd.
Inschrijven kan via de website.
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1. PERSOONSGEGEVENS
Gegevens leerling
Officiële achternaam

Volledige voornaam

Voorletters

Roepnaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Geslacht ⃝ m ⃝ v
In Nederland sinds

Burgerservicenummer
Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Gezinssamenstelling / situatie
De leerling woont bij

⃝ ouders ⃝ moeder ⃝ vader ⃝ voogd ⃝ verzorger
⃝ ouders zijn gescheiden ⃝ vader / moeder overleden

Heeft u nog andere

⃝ Nee

kinderen op de RSG?

⃝ Ja. Deze staat ingeschreven met de naam: …………………………………………………………..

Gegevens 1e wettelijk vertegenwoordiger
Achternaam

Voorletters

Geslacht ⃝ m ⃝ v

Relatie tot leerling ⃝ ouder ⃝ voogd ⃝ verzorger

Geboorteland
Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoon thuis

Mobiel

E-mail

Gegevens 2e wettelijk vertegenwoordiger
Achternaam

Voorletters

Geslacht ⃝ m ⃝ v

Relatie tot leerling ⃝ ouder ⃝ voogd ⃝ verzorger

Geboorteland
Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoon thuis

Mobiel

E-mail
⃝ Verantwoordelijke voor de betaling van de RSG facturen?

⃝ 1e vertegenwoordiger ⃝ 2e vertegenwoordiger
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2. GEGEVENS VOOROPLEIDING
Van welke (basis) school komt uw kind?

Van

Groep/klas

⃝ basisschool ⃝ speciaal onderwijs ⃝ voortgezet onderwijs

t/m

Einddatum

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

3. MEDISCH / BIJZONDERHEDEN
Naam huisarts

Telefoon

Zijn er overige bijzondere (medische) omstandigheden betreffende uw kind die u met ons wilt delen? ⃝ ja ⃝ nee
Zo ja, kunt u deze kort toelichten?

Zo ja, wilt u dat wij hierover contact met u opnemen? ⃝ ja ⃝ nee niet nodig
Zijn er binnen het gezin (of daarbuiten) bijzondere omstandigheden die op de ontwikkeling van uw zoon/dochter (mogelijk)
van invloed (kunnen) zijn (bijv. scheiding, overlijden, ziekte, pestverleden) en die u met ons wilt delen?
⃝ ja (zo ja, omschrijving) ⃝ nee

Zo ja, wilt u dat wij hierover contact met u opnemen? ⃝ ja ⃝ nee niet nodig
Is er sprake van dyslexie?

⃝ ja (s. v. p. een kopie v.d. verklaring bijvoegen) ⃝ nee
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4. ADVIES
Welk schooladvies/niveau heeft de basisschool gegeven?
Welk schooladvies heeft uw kind van het NIO gekregen?
De leerling wordt aangemeld voor ⃝ leerjaar 1 ⃝ leerjaar 2 ⃝ leerjaar 3 ⃝ leerjaar 4
De leerling heeft de voorkeur om bij een van de volgende leerlingen in de klas te komen.
Naam:

basisschool:

Naam:

basisschool:

Naam:

basisschool:

5. KEUZE TTO (tweetalig onderwijs)
TTO is voor leerlingen met een vmbo-tl-, havo- of vwo-advies en een totaalprogramma.
Kies je stroom bij punt 6.
Kies je voor tweetalig onderwijs?
⃝ Nee
⃝ Ja
Een ouderbijdrage hoort bij het tweetalig onderwijs. De hoogte van deze bijdrage kunt u vinden op onze website: home /
internationaal / tweetalig onderwijs / informatie voor ouders / kosten. Of kijk op: bit.ly/DLEkosten.

6. KEUZE STROMEN BRUGKLAS 1
STROOM
Keuze stroom:
De RSG kent in de brugklas vier stromen. Bij aanmelding moet je een 1e en een 2e keus opgeven voor de stroom die je graag
wilt doen. We streven er namelijk naar om werkbare groepen te maken. Voor de leerlingen is dit van groot belang. Je kiest in
principe een stroom voor twee jaar en je kunt dus niet tussentijds overstappen. Verscheidene stromen kennen speciale
activiteiten, waarvoor een extra ouderbijdrage wordt gevraagd.
De hoogte van deze bijdrage kunt u vinden op onze website: ouders/ leerlingen / schoolkosten / kosten voor persoonsgebonden
materialen en activiteiten.
1e keuze:
⃝ Young Life stroom

⃝ Kunst & Cultuur

⃝ Science en ICT

⃝ Sport

⃝ Kunst & Cultuur

⃝ Science en ICT

⃝ Sport

2e keuze:
⃝ Young Life stroom
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7. TOESTEMMING GERUIK BEELDMATERIAAL
Op onze school laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Maar ook worden er foto’s gemaakt voor onze nieuwe
folders of voor de website. In het programma Magister (een programma waarvan u bij aanvang van het schooljaar de
inloggegevens krijgt) kunt u aangeven of u hier toestemming voor wilt geven en uw selectie aangeven.
Hier kunt u ook uw keuzes inzien en wijzigingen ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of dochter
aanbrengen. Meer informatie hierover ontvangt u na definitieve inschrijving / plaatsing.
8. ONDERTEKENING
1.

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.

2.

Ondergetekende verklaart bovenvermelde gegevens geheel naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

⃝ vader ⃝ moeder ⃝ voogd ⃝ verzorger

Plaats

Datum

Handtekening

Bezoekadres / inleveradres

Retouradres aanmeldformulier

RSG Enkhuizen
T.a.v. leerlingenadministratie
Boendersveld 3
1602 DK Enkhuizen

RSG Enkhuizen
T.a.v. leerlingenadministratie
Antwoordnummer 60603
1606 ZC Venhuizen

www.rsg-enkhuizen.nl
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IN TE VULLEN DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE SCHOOL
Datum aanmelding:
Datum invoer:
Leerling nummer:

Paraaf administratie RSG:
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