Aanmeld formulier wachtlijst
schooljaar 2017-2018

Instroom klas 2 en 3
Naam :
o 2 Havo/vwo

o 2 Atheneum o 2 Atheneum
TTO

o 2 Gymnasium
TTO

o 3 Havo

o 3 Atheneum

o 3 Gymnasium
TTO

Bij de aanvraag heeft u nodig:

o
o
o
o
o
o

Een ingevuld aanvraagformulier
Een ingevuld schoolwisselaarsformulier van de huidige school
Een recente cijferlijst of rapportlijst
Indien mogelijk een uitdraai uit Magister met de aanwezigheid
Motivatiebrief van de leerling met uitleg over de wens tot instromen
Uitleg over eventuele extra ondersteuningsbehoefte, zoals een
medische verklaring, een dyslexieverklaring, overige diagnose etc.

Aanmelding St. Nicolaaslyceum
Leerling-gegevens
Achternaam:

Roepnaam:

Voornamen:
Geslacht:

Vrouw

/

man

Burger Service Nummer:

Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer: Thuis:

Mobiel leerling:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Godsdienst:
Huisarts:

Telefoonnummer huisarts:

Indien niet in Nederland geboren graag aangeven sinds wanneer in Nederland:
Leerling woont bij:

ouders

moeder

vader

voogd/verzorger

Heeft de leerling een broer of zus die nu al leerling is van het St. Nicolaaslyceum?

Ja

Nee

Zo ja, noteer dan zijn/haar voor- én achternaam.

Zijn er bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden?
Mag de leerling deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding (gym)?

Dyslexie of taal- of leerprobleem

Nee

ADD/ADHD of een vorm van autisme

Nee

Ja, ik voeg een kopie van verklaring toe.
Nee

Ja, ik voeg een kopie van de diagnose toe.

Is de leerling allergisch?

Nee

Ja, namelijk voor:

Zijn er medische bijzonderheden?

Nee

Ja, namelijk:

Gebruikt de leerling medicijnen?

Nee

Ja, namelijk:

Ruimte voor overige opmerkingen.

Ja

Gegevens van ouder/verzorger 1

vader

Achternaam:

moeder

(toeziend) voogd

Voorletters:

Beroep:
E-mail:
Telefoonnummer 1:

(

Privé/

Zakelijk/

Mobiel)

Telefoonnummer 2:

(

Privé/

Zakelijk

/Mobiel)

Geboortedatum:
Geboorteland:

Nationaliteit:

Gegevens van ouder/verzorger 2

vader

Achternaam:

moeder

(toeziend) voogd

Voorletters:

Beroep:
E-mail:
Geboortedatum:
Geboorteland:

Nationaliteit:

Telefoonnummer 1:

(

Privé/

Zakelijk/

Mobiel)

Telefoonnummer 2:

(

Privé

/Zakelijk/

Mobiel)

Hier graag adres ouder/verzorger 2 indien afwijkend van leerling en ouder/verzorger 1:
Adres:
Postcode/plaats:

Gegevens vorige school
Naam huidige school:
Naam en e-mailadres mentor:
Naam en e-mailadres coördinator/afdelingsleider:
Telefoonnummer huidige school:
Huidige klas en niveau:

Ben je weleens blijven zitten?

Indien ja, in welke klas/groep en waarom:
Advies basisschool en citoscore:
Ben je ooit opgeroepen door de leerplichtambtenaar?:
Ben je ooit begeleid door de schoolmaatschappelijk werkster?:
Ben je ooit aangemeld/opgeroepen bij de schoolarts?:

Ja

Nee

Schrijf hier je motivatie:
Waarom kies je voor het St. Nicolaaslyceum?
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