Aanmeldingsformulier
Leerlingnummer

GEGEVENS LEERLING
Roepnaam

jongen

meisje *

Volledige voornamen
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

Telefoon vast
Telefoon mobiel
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
In Nederland sinds
Nationaliteit
Burgerservicenummer
Naam huisarts

Telefoon huisarts

Indien van toepassing
• medicijn gebruik
• allergiën

* Aankruisen wat van toepassing is
VWO HAVO MAVO
VMBO
Pelikaanweg 1
Capelle a/d IJssel
T 085 - 105 02 00

PRO
Wiekslag 3
Capelle a/d IJssel
T 010 - 284 95 50

POSTADRES
Postbus 683
2900 AR Capelle a/d IJssel
www.ijsselcollege.nl
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GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
Ouder/verzorger 1 *

vader

moeder

voogd

verzorger, n.l.

Achternaam dhr./mevr.			

Voorletter(s)

Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

E-mailadres		

Telefoon vast

ID nummer		

Telefoon mobiel

Telefoon bij geen gehoor

relatie tot leerling

Geboorteland		

Nationaliteit

Ouder/verzorger 2 *

vader

moeder

voogd

verzorger, n.l.

Achternaam dhr./mevr.			

Voorletter(s)

Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

E-mailadres		

Telefoon vast

ID nummer		

Telefoon mobiel

Telefoon bij geen gehoor

relatie tot leerling

Geboorteland		

Nationaliteit

Gezagdragende *

ouder/verzorger 1

ouder/verzorger 2

GEGEVENS HUIDIGE SCHOOL
Soort school *

Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Speciaal voortgezet onderwijs
VMBO basis
VMBO kader
MAVO
HAVO

Speciaal onderwijs
Praktijk onderwijs
VWO

Naam van de school
Postbus/straat en huisnummer
Postcode

Plaats

Telefoon

Leerkracht/mentor

Advies
Laatst doorlopen groep of leerjaar
Wanneer is de leerling op deze school begonnen?
* Aankruisen wat van toepassing is
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GEWENSTE PLAATSING
Inschrijving voor leerjaar *

1 (brugklas)		
4
2		5
3		6

Soort onderwijs *
Locatie Wiekslag

Locatie Pelikaanweg
Brugklas

Praktijkonderwijs

vmbo basis
vmbo kader
vmbo kader/mavo
mavo
mavo/havo
havo/vwo
vwo
lwoo

Zij-instroom
vmbo basis 2-4
vmbo kader 2-4
		
		

Beroepsgerichte leerwegen **
Dienstverlening en Producten
Horeca, Bakkerij en Recreatie
Mobiliteit en Transport

		
mavo 2-4
havo 2-5
vwo 2-6

*
**

Produceren, Installeren en Energie
Zorg en Welzijn

Aankruisen wat gewenst wortdt
Alleen invullen bij een aanmelding voor klas 3 of 4 vmbo
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Verklaring van aanmelding

Het aanmeldingsformulier kan alleen in behandeling genomen worden als er een adviesformulier
met unieke code en een ingevulde voorkeurslijst zijn bijgesloten. (Ouders dienen de voorkeurslijst te
ondertekenen. Bij gedeeld gezag dienen er 2 handtekeningen op de voorkeurslijst te staan.)
Naam leerling
Geboortedatum
ID nummer
Aangemeld voor leerjaar *

1 (brugklas)
2
3

4
5
6

Gewenst niveau
, locatie
, locatie

VERKLARING SCHOOL

VERKLARING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS

De aanmeldingsprocedure die de school volgt is conform de
vastgestelde overstaproute Koers VO.

•D
 e wettelijke vertegenwoordigers (ouders, verzorgers of
voogd) hebben een ondertekend aanmeldingsformulier
ingeleverd.
•D
 e wettelijke vertegenwoordigers hebben alle informatie ver
strekt die de school nodig heeft om een gefundeerd besluit
te nemen over de toelating. (o.a. advies school, extra
ondersteuning afgelopen jaar, externe ondersteuning na
diagnoses)
•D
 e wettelijke vertegenwoordigers onderschrijven de
algemene bepalingen van het IJsselcollege zoals vermeld in
de schoolgids.
•H
 et gewenste niveau voor de leerling komt overeen met het
door de huidige school geadviseerde niveau.

Zie voor meer informatie:
• www.schoolkeuzerotterdam.nl
• www.schoolprofielen.nl
• www.koersvo.nl/zib
(met informatie voor leerlingen in het basisonderwijs die
mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of
vmbo met leerwegondersteuning )

Namens de school
Naam:

VWO HAVO MAVO
VMBO
Pelikaanweg 1
Capelle a/d IJssel
T 085 - 105 02 00

Datum:

PRO
Wiekslag 3
Capelle a/d IJssel
T 010 - 284 95 50

De wettelijke vertegenwoordigers
Naam:

POSTADRES
Postbus 683
2900 AR Capelle a/d IJssel
www.ijsselcollege.nl
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AKKOORDVERKLARING AANMELDING
Ik verklaar akkoord te gaan met:
• het opvragen van informatie bij de toeleverende school
• eventueel het uitvoeren van aanvullend onderzoek ten behoeve van de plaatsing
(indien van toepassing wordt u hierover altijd vooraf geïnformeerd)
• de algemene bepalingen van het IJsselcollege zoals vermeld in de schoolgids
(de schoolgids kan worden geraadpleegd op de website www.ijsselcollege.nl)
Handtekening ouder/verzorger of leerling vanaf 18 jaar
Datum
Handtekening

ALGEMENE BEPALINGEN BIJ DE AANMELDING
• De intakeprocedure start zodra het aanmeldingsformulier met daarbij behorende gegevens is
ingeleverd; daarna worden de stappen van de Rotterdamse Plaatsingswijzer gevolgd.
• Het IJsselcollege behoudt zich het recht voor in een bepaald jaar twee of meer lesgroepen te
combineren.
• Voor elke leerling en ouder(s)/verzorger(s) dient bij de aanmelding een geldig identiteitsbewijs
overlegd te worden. Ter verificatie wordt alleen het nummer van het ID bewijs genoteerd wij
maken geen kopie.

NIET INVULLEN
Formulier ingenomen en gecontroleerd
op compleetheid door medewerker
Behandeld door
Geplaatst in leerjaar

Afdeling

Profiel/leerweg

Klas

Keuzevakken
Opmerkingen
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