Dobbe 37
8032 JW Zwolle
Postbus 557
8000 AN Zwolle
Telefoon:
E-mail:

088-8507770
info@meandercollege.nl

Aanmeldingsformulier
Naam leerling:

Huidige school
Naam:
Klas:
Afdeling:

Vraagt toelating tot het Meander College
Klas:
Afdeling:

mavo / havo / atheneum (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

Meander College - aanmeldingsformulier bovenbouw

Gegevens van de leerling
Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
BurgerServiceNummer:
Straat:
Postcode + woonplaats:
Tel. privé:
Mobiel nummer:
Nationaliteit:
De leerling woont bij: □ ouders

[ in te vullen door ouder(s) / verzorger(s) ]

jongen/meisje

□ vader

□ moeder

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
E-mailadres:
Datum aankomst in Nederland:
□ anders, nl.:

Ouder 1*

Ouder 2

Naam en voorletters:
Straat:
Postcode + woonplaats:
Tel. privé:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Nationaliteit:

Naam en voorletters:
Straat:
Postcode + woonplaats:
Tel. privé:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Nationaliteit:

werk:

werk:

*Ouder 1 is degene die voor financiën geregistreerd staat

Verzorg(st)er**

Indien de leerling onder voogdij staat**

Naam en voorletters:

Naam instelling/voogd:

Straat:
Postcode + woonplaats:
Tel. privé:
E-mailadres:

Straat:
Postcode + woonplaats:
Telefoon:
Contactpersoon:

werk:

** indien van toepassing

Aanvulling over gezondheid waar de school rekening mee moet houden:
[ bijvoorbeeld allergie, stotteren, cara, slechthorend, slechtziend, hartklachten, motoriek e.d. ]

Eventuele andere informatie die de school moet weten:
[ bijvoorbeeld gezinsomstandigheden, leefregels, in verband met godsdienst/levensovertuiging e.d. ]

Meander College - aanmeldingsformulier bovenbouw

Vindt u nadere toelichting door middel van een gesprek wenselijk? ja/nee*
Ondergetekende gaat er wel/niet* mee akkoord dat de huidige school bijzondere gegevens aan de
school doorgeeft. Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum:

Handtekening ouder/verzorg(st)er/voogd*:

Gegevens huidige school

[ in te vullen door huidige school ]

Naam van de school:
Straat:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Brinnummer:
Ingevuld door:
Functie:
E-mailadres:
Leerlinggegevens:
Schoolloopbaan [ bijvoorbeeld: 1havo/2atheneum/3atheneum ]:
Is er sprake van veelvuldig schoolverzuim?
Is de leerplichtambtenaar ingeschakeld?

[ in te vullen door huidige school ]

□ ja □ nee
□ ja □ nee

Onderzoek / begeleiding
Is er sprake van dyslexie?
Zijn er vermoedens van dyslexie?
Is er een dyslexiedocument?
Is er sprake van dyscalculie?
Zijn er vermoedens van dyscalculie?

[ in te vullen door huidige school ]

□ ja
□ ja
□ ja
□ ja
□ ja

□ nee
□ nee
□ nee
□ nee
□ nee

Is er sprake van een gediagnosticeerde stoornis?
□ ja □ nee
Zo ja, welke? (denk aan ADHD, PDD-NOS, syndroom van Asperger e.d.)

Opmerkingen:
[ bijvoorbeeld naar aanleiding van gesprek met ouder(s)/verzorger(s)/voogd of vorige school van leerling ]

* omcirkelen wat wel, of doorhalen wat niet van toepassing is
Meander College - aanmeldingsformulier bovenbouw

Podiumvak (klas 1 t/m 3)
Podium Beeldend:
Podium Muziek:
Podium Sport:
Podium Techniek:
Podium Theater:

[s.v.p. één Podiumvak aankruisen]

O
O
O
O
O

Gewenste sector (mavo 3 + 4)
TC - Techniek:

O

LB - Landbouw:
EC - Economie:
ZW - Zorg & Welzijn:

O
O
O

Gewenst profiel (havo 4 en 5 / vwo 4 t/m 6)
Cultuur & Maatschappij:
Economie & Maatschappij:
Natuur & Gezondheid:
Natuur & Techniek

O
O
O
O

Vooropleiding Conservatorium (in samenwerking met ArtEZ:
Ja:
Nee:

O
O

Eventuele andere informatie die de school moet weten:
[ bijvoorbeeld gezinsomstandigheden, leefregels, in verband met godsdienst/levensovertuiging e.d. ]

