ELK-nummer:

__ __ __ __ __ __ __ __ __

O Leerling heeft al een broertje en/of zusje op het KKC

INSCHRIJFFORMULIER
BRUGKLAS 2019 – 2020
1. ALGEMENE GEGEVENS
Achternaam leerling: ……………..…………………………………………………………………..…….
Voornamen voluit: …………….……………………………………………………………………....…….
Roepnaam: ...……………………………………………………………….…….…… Geslacht:

M/V

PASFOTO

Adres:
Straat: …………………………………………………………..………… Huisnummer: …………...…..
Postcode: …………………….... Woonplaats: ………………..………………………………………...
Telefoonnr thuis: …………………..….…….……………… Mobiel nummer leerling: ………...……………….……..………………
Geboortedatum: ……………………..…………… Geboorteplaats: …..…………………………………….…………………………
Nationaliteit: ……………. .…… Burgerservicenummer leerling *: ………..….....…………………...…………… (verplicht veld)
* Zonder burgerservicenummer kunnen wij de leerling niet inschrijven.
Ter controle dient u het paspoort of identiteitsbewijs van de leerling mee te nemen bij inschrijving

2. BASISSCHOOL
Basisschool: ……………………………………….……………………………….………………………………………………………….
Telefoonnr: …………………..….…….……………… E-mailadres: ……………….…………………………………………….………..
Naam leerkracht groep 8: ………………………………..…………………………………………………………………………………...
Heeft de leerling de basisschool volledig in Nederland gevolgd?

Ja / Nee

Indien nee, hoeveel jaar heeft de leerling Nederlandstalig onderwijs gevolgd? ……………..…………………………………..

3. LEERWEG / RICHTING
ADVIES BASISSCHOOL:

KEUZE AFDELING:

O

HAVO ADVIES

O

1 HAVO

O

HAVO/VWO PLAATSINGSADVIES

O

1 HAVO/VWO

O

VWO ADVIES

O

1 ATHENEUM

O

1 GYMNASIUM

O

1 TECHNASIUM

Elegast 5 o 1185 AA o Amstelveen o 020-6415700
www.keizerkarelcollege.nl o info@keizerkarelcollege.nl

4. OUDER(S) / VERZORGER(S)
GEGEVENS OUDER / VERZORGER 1:
Moeder / Vader
Achternaam: ……………………………………………………………..……. Voorletters: ………….………….………
Geboorteland: …………………………………..…………..…… Tel. Werk: ……..........….……………………………
E-mailadres : .……….…………..………………………………… Mobiel Nr: ………….…..…….………………………
GEGEVENS OUDER / VERZORGER 2:
Moeder / Vader
Achternaam: ……………………………………………………………..……. Voorletters: ………….……….….………
Geboorteland:

…………………………………..……………… Tel. Werk:

…………………………………………

E-mailadres : .……….…………..………………………………… Mobiel Nr: ……..……………….……………………

5. GEZINSSITUATIE
LEERLING WOONT BIJ:
Beide ouders

/

ouder 1

/

ouder 2

/

afwisselend beide ouders, co-ouderschap

/

verzorger

Eventueel tweede woonadres:
Straat: ………………………………………………………..…………………………… Huisnummer: ………………….
Postcode: ………………..………....
Woonplaats: ………...………………….
Aantal broers / zussen ……………….………………..
Zitten er al broers of zussen op het Keizer Karel College?

Ja / Nee

Naam: …………..…………………………………………………………...……………klas: ………………………………
Naam: …………..………………………………………………………...………………klas: ………………………………
Wordt er thuis een andere taal dan Nederlands gesproken? Zo ja, welke? …………………………………………

Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden?
(ouder overleden, echtscheiding, ziekte binnen het gezin etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Elegast 5 o 1185 AA o Amstelveen o 020-6415700
www.keizerkarelcollege.nl o info@keizerkarelcollege.nl

6. ZORG EN ONDERSTEUNING
Het is in het belang van het kind melding te maken van eventuele ondersteuningsbehoefte of
Ontwikkelings Perspectiefplan (OPP)
Zijn er bijzonderheden betreffende de lichamelijke gezondheid of gesteldheid van de leerling?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………………………………………………
Gebruikt de leerling medicijnen? Zo ja, welke?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zijn er bijzondere psychische of sociale factoren die van belang zijn voor het leerproces?
……………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………
Is er tijdens de ontwikkeling sprake (geweest) van leerstoornissen? Zo ja, welke?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Is de leerling in het bezit van een deskundigenverklaring, test- of onderzoeksrapport? Zo ja, welk?
………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wij verzoeken u een kopie van dit document bij te voegen.
Welke ondersteuning heeft de leerling eventueel nodig?
……………………………..……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. OVERIGE
Zijn er andere zaken waarvan u nodig vindt dat het Keizer Karel College op de hoogte is?
………………………………………………….…………………………………………………………………………………
..……………….………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

8. PLAATSING
Leerling wil indien mogelijk graag in de klas bij :
1e keuze ………………….……………….………….. 3e keuze ………………………………………………………..
2e keuze ………………………………….…………… 4e keuze …………………………………………………………
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9. VERKLARING
Hierbij verklaar ik dat:
1. ik mij houd aan de Kernprocedure
2. ik het KKC toestemming geef tot uitwisseling van relevante informatie over mijn kind met de school van herkomst
en, indien van toepassing, met de leden van het zorgadviesteam in de school.
3. ik de basisschool van mijn kind toestemming geef om de testuitslag van de eindtoets groep 8 (Cito, IEP, Route 8)
aan het KKC door te geven*
4. ik de kosten die aan het onderwijs op het KKC verbonden zijn, zal betalen en op de hoogte ben van de vrijwillige
ouderbijdrage.
5. ik toestemming aan de school geef om mijn kind testen af te nemen die inzicht geven in het sociaal-emotioneel
welbevinden en de cognitieve ontwikkeling van de leerling (SAQI, route VO, DTT etc).
6. dit formulier naar waarheid en volledigheid is ingevuld.
Bij eventuele uitloting op het Keizer Karel College wil ik mijn kind graag inschrijven op:
2e keuze …………….………………………………..…… 4e keuze …………..……………………………………………
3e keuze ………………………………………………….. 5e keuze ……………………..…………………………………

Datum : ………………………………….……
Handtekening ouder/verzorger:

Handtekening leerling:

………………………………………………..…..

…….………………………………………………….

10. AANMELDINGSPROCEDURE
AANMELDING:

VAN MAANDAG 11 T/M VRIJDAG 15 MAART 2019

BIJ DIT INSCHRIJFFORMULIER DIENT U IN TE LEVEREN:
1.

Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs

2.

Plaatsingsadviesformulier
(indien dit afwijkt van het advies op het aanmeldingsformulier VO)

3.

Paspoort of identiteitsbewijs van de leerling (ter controle)

4.

Recente pasfoto
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