In te vullen door leerlingenadministratie
naam leerling
leerling nr.
advies basisschool
herzien advies basisschool
dyslexie
dyscalculie
gezien ZoCo

Aanmeldingsformulier voor leerjaar 1
Zwin College
Schooljaar 2022 – 2023
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hartelijk dank voor uw besluit uw kind aan te melden voor het Zwin College.
Het Zwin College ontvangt dit aanmeldingsformulier, incl. een kopie van ID/paspoort graag uiterlijk
1 april 2022 ingevuld en ondertekend retour.
U kunt het formulier inzenden via de basisschool of rechtstreeks opsturen naar:
Zwin College, t.a.v. leerlingenadministratie, Postbus 32, 4500 AA Oostburg.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier bevestigt het Zwin College de inschrijving voor
13 mei en ontvangt u de klassenindeling voor 6 juli.
Het onderwijskundig rapport met bijbehorende handelingsplannen en testrapporten ontvangt
het Zwin College van de basisschool.
We wensen uw kind een fijne en succesvolle schooltijd op het Zwin College!
Met vriendelijke groet,
M. van Schoonhoven
Rector
Nieuwstraat 50, Oostburg
Bezoekers en leveranciers:
hoofdingang Baljuw Veltersweg
Postadres:
Postbus 32, 4500 AA Oostburg
Tel. (0117) 454555
E-mail adres: info@zwincollege.nl
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1 Leerling gegevens
Achternaam (tussenvoegsels voluit)
Voornamen

o jongen o meisje

Roepnaam
Adres
Postcode en Woonplaats
Woongemeente

E-mail leerling

Telefoon thuis

Mobiel leerling

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboortegemeente

Nationaliteit

Geboorteland

2e Nationaliteit

Burgerservicenummer (zie identiteitskaart)
Indien onbekend: voeg kopie uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij.
Indien niet in Nederland geboren, datum van vestiging in Nederland:
2 Gezinsgegevens
Indien er gezinsomstandigheden zijn zoals bijv. co-ouderschap, éénouder- of pleeggezin, dit graag toelichten bij 4 op pagina 3
Contactpersoon 1

Contactpersoon 2

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon thuis
Mobiel nummer
Telefoon werk
Telefoon bij calamiteiten (bv. ziek)
E-mailadres

Indien ouder(s)/verzorger(s) niet op hetzelfde adres wonen:

o

ja

o

nee

moeder
voogd

o
o
o

vader

Wettelijke vertegenwoordiger?

o
o
o

Leerling woont bij

o

contactpersoon 1

post gewenst op beide adressen

Nationaliteit
Relatie tot kind
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ja

anders, nl
nee

o
o
o

moeder
voogd
ja

o
o
o

o contactpersoon 2

vader
anders, nl
nee

3 Faciliteiten voor extra ondersteuning
In een aantal situaties is het mogelijk om voor de leerling faciliteiten van de overheid aan te vragen voor extra hulp. Wilt u daarom
zo vriendelijk zijn ook onderstaande blokken in te vullen en, indien van toepassing, de door de overheid gevraagde extra
documenten bij het aanmeldingsformulier te voegen?
Zijn de onderstaande situaties van toepassing op de leerling?

o
o
o

A) Leerling woont op 1 oktober 2022 korter dan twee jaar in Nederland; in Nederland sinds:
B) Leerling had of heeft niet de Nederlandse nationaliteit
C) Geen van de situaties A of B

Is situatie A én B op de leerling van toepassing, dan een kopie toevoegen van:
•
•
•
•
•

Afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met datum van vestiging in Nederland en nationaliteit, of
Beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet, of
Paspoort en datumstempel binnenkomst in Nederland, of
Rapportage IND, of
Registratieformulier COA

Zijn de onderstaande situaties van toepassing op de leerling?

o

1 Dyslexie

o nee

o ja (kopie onderzoeksrapport/verklaring bijvoegen)

o
o

2 Dyscalculie

o

o ja (kopie onderzoeksrapport/verklaring bijvoegen)

nee

3 De leerling heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte

o

nee

o ja, de zorgcoördinator neemt contact met u op als er geen gesprek op de basisschool heeft plaatsgevonden
4 Toelichting op gezondheidstoestand en gezinsomstandigheden
Huisarts:
Plaats:
Telefoon:

Zijn er medische indicaties waarmee de school rekening dient te houden?

o

nee

o ja, namelijk:

Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen?

o

nee

o ja, namelijk:

Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden waarvan u wilt dat wij op de hoogte zijn?

o

nee

o ja, indien nodig neemt de zorgcoördinator contact met u op

Is/was er begeleiding van buiten het gezin?

o

nee

o ja
o traject afgerond

o traject (nog) niet

afgerond

Naam en e-mailadres contactpersoon begeleiding:
Overige toelichting:

Wilt u dat de zorgcoördinator contact met u opneemt?

o nee

o ja
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5 Gegevens van de basisschool die de leerling momenteel bezoekt
Naam van de school:

Plaats:

Directeur:

Telefoon:

Groepsleerkracht(en):

Groep:

E-mailadres:

Website:

6 Plaatsing
Waar wilt u dat uw kind geplaatst wordt?
Zwin College,

VMBO:
HAVO:
VWO:

o vmbo – b
o havo
o vwo

o vmbo – k

o vmbo – t

Het is mogelijk dat uw kind in een combinatie klas wordt ingedeeld.
7 Toelating
Voorwaarde voor toelating
Iedereen die zich thuis voelt op het Zwin College en zich kan
vinden in onze uitgangspunten bij de vormgeving van ons
onderwijs is van harte welkom. Deze uitgangspunten zijn te
vinden in ons schoolplan dat u kunt vinden op onze website.
Zwin College en privacy
Het Zwin College conformeert zich aan de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) en neemt adequate
maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy
(IBP). Het Zwin College gaat zorgvuldig om met de verstrekte
gegevens en doet wat redelijkerwijs verwacht mag worden om
persoonsgegevens juist en veilig te verwerken. Via Magister
kunt u te allen tijde uw toestemming wijzigen!
Actuele informatie via e-mail
Actuele informatie omtrent de leerling/school wordt via e-mail
aan de ouder(s)/verzorger(s) verzonden. Het is dus van belang
dat u uw e-mailadres invult op pagina 2.
Schoolkosten
Voor informatie over de schoolkosten verwijzen we naar onze
website (www.zwincollege.nl), menukeuze ‘voor ouders’.

Meerderjarigheid
Met de toelating van een leerling tot welke klas dan ook, sluiten
de ouder(s)/verzorger(s) en de school een leerovereenkomst.
Wanneer een leerling meerderjarig is geworden, kunnen alle uit
de leerovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten worden
overgedragen op de leerling. Indien de ouder(s)/verzorger(s) en/
of leerling dat wensen, dienen zij dit schriftelijk kenbaar te maken
aan de teamleider. In alle andere gevallen blijft de
leerovereenkomst met de ouder(s)/verzorger(s) gehandhaafd
totdat de leerling de school heeft verlaten.
Aanmelding leerling met specifieke ondersteuningsvraag
Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten iedere leerling, die
extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod
bieden. Om te beoordelen of de school de begeleiding kan
bieden die uw kind nodig heeft, heeft de school informatie nodig.
Het is in het belang van uw kind dat u volledige en juist informatie
verschaft. Na de schriftelijke aanmelding heeft het Zwin College
6 weken de tijd om te bekijken of de juiste begeleiding geboden
kan worden. Indien nodig kan de periode van 6 weken, op basis
van goede argumenten, worden verlengd naar 10 weken.
Wanneer het Zwin College niet de juiste ondersteuning kan
bieden, dan zal in overleg met u een andere passende
onderwijsplek gezocht worden. Dit kan op een andere reguliere
VO-school of in het voortgezet speciaal onderwijs zijn.

8 Verklaring en ondertekening
Ondergetekende verklaart:
•
•

Kennis te hebben genomen van het vermelde onder punt 7 en de schoolregels op de website www.zwincollege.nl
De ‘Voorwaarde voor toelating’ te aanvaarden.

•

o nee

o ja

Toestemming te geven voor het leveren van leerling gegevens ten behoeve van en deelname aan de
gezondheidsonderzoeken van de GGD Zeeland.

•

o nee

o ja

Toestemming te geven voor een warme overdracht tussen PO en VO.

Bijlagen: o Kopie ID/paspoort (verplicht, voor-en achterzijde ID)

o Verklaring dyslexie/dyscalculie
o Anders; aantal:
Datum

Naam ouder/verzorger (1)

Handtekening

Naam ouder/verzorger (2)
Handtekening
Het aanmeldformulier kan alleen in behandeling worden genomen mits beide ouders dit hebben ondertekend.
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