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Aanmeldingsformulier 2021-2022

pasfoto

S.v.p. voor- en achterkant volledig invullen in blokletters met zwarte of blauwe balpen

1. Persoonsgegevens van de leerling
Achternaam

Gebruikte achternaam indien deze afwijkt van de officiële achternaam

Officiële voornamen voluit

Roepnaam					

Geslacht F m F v

Burgerservicenummer ID-bewijs of zorgpas verplicht meenemen ter controle

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woont in Nederland sinds indien niet hier geboren

Nationaliteit

Nationaliteit 2 indien van toepassing

Straat en huisnummer

Telefoonnummer thuis

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer mobiel leerling

De leerling woont bij F ouders F vader F moeder F anders, nl.

E-mailadres leerling

2. Gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

F moeder F vader F anders, nl.
Voorletter(s)
Achternaam

F moeder F vader F anders, nl.
Voorletter(s)
Achternaam

Geboorteland 		

Mobiel nummer ouder/verzorger 1

Geboorteland 		

Mobiel nummer ouder/verzorger 2

E-mailadres ouder/verzorger 1 (LEESBAAR INVULLEN)

E-mailadres ouder/verzorger 2 (LEESBAAR INVULLEN)

Straat en huisnummer ouder/verzorger 1

Straat en huisnummer ouder/verzorger 2

Postcode en woonplaats ouder/verzorger 1

Postcode en woonplaats ouder/verzorger 2

Gegevens voogd/voogdijorganisatie indien van toepassing
Naam en voorletters voogd/voogdijorganisatie

Straat en huisnummer voogd/voogdijorganisatie

Postcode en plaats voogd/voogdijorganisatie

Telefoonnummer voogd/voogdijorganisatie

3. Bijzondere omstandigheden
Zijn er omstandigheden waar de school rekening mee moet houden?
F dyslexie*
F dyscalculie*
F medische bijzonderheden, nl.
F medicijngebruik, nl.

F begeleiding buiten school om, nl.

F overig, nl.

*kopie meenemen								

z.o.z.

4. Huidige of laatst bezochte school
F basisschool F speciaal basisonderwijs F VO-school F voortgezet speciaal onderwijs F buitenland F anders, nl.
Naam van de school

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon/mentor

Blijven zitten op de basisschool F nee F ja, in groep			
Bij aanmelding voor leerjaar 2 of hoger:
Laatst genoten/huidige opleiding en leerjaar:

Blijven zitten F nee F ja, in opleiding/leerjaar

Reden overstap:

VO gestart in schooljaar

5. Gewenste opleiding
leerjaar
Leerjaar klas 1, 2, 3, 4 en 5
Nieuwkomer

code
00090
0031

leerweg 		
leerjaar
Praktijkonderwijs		
F1 F2
vmbo-basis		 F 1 F 2

Wil indien mogelijk bij andere kinderen van de huidige basisschool worden geplaatst?

F3

F4

F5

F nee F ja

Wil zo mogelijk in de klas bij:
Naam leerling en school

6. Ondertekening (indien leerling ouder is dan 18 jaar is ondertekening door de leerling verplicht)
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik:
• dat de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld;
• dat kennis wordt genomen van de inhoud van de schoolgids en het leerlingenstatuut;
• dat gegevens mogen worden uitgewisseld met de vorige school;

• dat de noodzakelijke documenten worden/zijn ingeleverd;
• dat bij de indicatie voor praktijkonderwijs deze gegevens mogen worden
doorgegeven aan het Samenwerkingsverband VO.

Datum

Plaats

Handtekening F vader F moeder F verzorger F voogd

Handtekening leerling

Meenemen bij aanmelding
F Ondertekend aanmeldingsformulier
F 1 pasfoto
F Aanmeldingsformulier VO (alleen voor PO-leerlingen)
F ID-bewijs of zorgpas leerling verplicht meenemen ter controle

Indien van toepassing
F Kopie dyslexieverklaring
F Kopie dyscalculieverklaring

Bij instroom tussentijds en leerjaar 2 of hoger tevens
F Schoolwisselaarsformulier 1 (alleen bij VO naar VO binnen Amsterdam)
F Laatste rapport (alleen bij VO naar VO)
F Kopie beschikking PRO of F Kopie beschikking LWOO (PCL aanvraag door het LUCA)
Aan te leveren documenten nieuwkomer
F Ondertekend aanmeldingsformulier
F 1 pasfoto
F COA registratie
of F Bewijsstuk datum in Nederland
F Bewijsstuk nationaliteit
F Testgegevens waaruit PRO-niveau blijkt
F Ondertekend document van instelling van herkomst waaruit blijkt dat ouder/verzorger/voogd
instemmen met het volgen van onderwijs bij de LUCA Praktijkschool

LET OP
Voor instroom vanuit PO geldt: de ondertekende aanmelding wordt een inschrijving als plaatsing mogelijk is conform de kernprocedure PO/VO.

Onderdeel scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

