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Aanmeldingsformulier basisschoolverlaters 2020 - 2021 

 
S.v.p. volledig en in blokletters invullen; Dit formulier is niet de officiële aanmelding, maar bedoeld om alle gegevens 
administratief op een correcte manier te kunnen verwerken. Print dit formulier uit en neem het ingevuld mee naar 
het GGCA.  

Leerlinggegevens 
Burgerservicenummer: ___________________________________   Man     Vrouw 
(verplicht in te vullen) 

Achternaam: ___________________________________________________________________________ 
 

Voorna(a)m(en) (voluit): __________________________________________________________________ 

Roepnaam: _____________________________________ Geboortedatum:   -   -      

Geboorteplaats:  ________________________________  Geboorteland: ___________________________ 

Nationaliteit:    Nederlandse    anders, nl. ________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________________ 
(het adres waaronder de leerling staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de woongemeente) 

Postcode:  __________________   Woonplaats:  _______________________________________________ 

Advies basisschool: ______________________________   

De leerling woont bij:   ouders   moeder   vader   pleegouder(s) 

 anders, nl. __________________________________________________________________________ 

 
E-mailadres leerling: _____________________________ Mobielnr. leerling: ________________________ 
 

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) 
Ouder/verzorger 1. 

  Dhr   Mw (Officiële naam): ___________________________________________________________ 

Voorletter(s):________________________   Geboortedatum:   -   -     

Adres:__________________________________________________________________________________ 

Postcode: ________________________________ Woonplaats: _______________________________ 

Telefoonnummer thuis:  _____________________ 2e telefoonnummer: _________________________ 

Beroep: ________________________________________________________________________________ 

Communicatie e-mailadres*: _______________________________________________________________ 
* Toelichting:    Dit e-mailadres wordt gebruikt voor alle communicatie vanuit de school. 
 

Geboorteland:    Nederland       anders, nl. ________________________________________________ 

Nationaliteit:      Nederlandse   anders, nl. ________________________________________________  
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Ouder/verzorger 2. 

  Dhr   Mw (Officiële naam): ___________________________________________________________  

Voorletter(s):________________________   Geboortedatum:   -   -     

Adres:__________________________________________________________________________________ 

Postcode: ____________________________    Woonplaats: _______________________________ 

Telefoonnummer thuis:  _________________   2e telefoonnummer: _________________________ 

Beroep:  ________________________________________________________________________________ 

E-mailadres: _____________________________________________________________________________ 
 
Geboorteland:    Nederland       anders, nl. ________________________________________________ 

Nationaliteit:      Nederlandse   anders, nl. ________________________________________________ 
 
 

Schoolgeschiedenis: 
Gegevens huidige school: 
 
Naam school: ___________________________________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ______________________________________________________________________ 

Leerling van deze school sinds: _____________________________________________________________ 

Naam leerkracht: ________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ________________________________________________________________________ 

 
Testen: 
Is uw kind ooit getest?    Nee    Ja   
Indien ‘Ja’, waarop?  

  Dyslexie/Dyscalculie  

  (Alg.) leerproblemen  

  Sociaal-emotionele problemen  

  Psychische problemen 

  Andere reden, nl.  ___________________________________________________________________ 

Wanneer is de test uitgevoerd  ____________________________________________________________ 

Door wie is de test aangevraagd?   School  Ouder(s) 

Is er een officiële verklaring?     Nee     Ja, sinds ______________________________** 

Kan het GGCA inzage krijgen in het testrapport?     Nee   Ja  
 
**Belangrijk: Voor het verkrijgen van extra tijd bij toetsen en voor eventuele hulpmiddelen is de aanwezigheid van een kopie van 
de officiële verklaring voor het leerlingdossier noodzakelijk. Kopieën van officiële verklaringen dienen voor aanvang schooljaar 
ingeleverd te zijn bij de leerlingadministratie. 
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Is uw kind geïndiceerd voor extra zorg/begeleiding?     Nee    Ja 
Indien ‘ja’, een kopie van de indicatie bijvoegen. 
 
Is er op de basisschool een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor uw kind?   Nee    Ja 
Indien ‘ja’, een kopie van de indicatie bijvoegen. 

Als uw kind definitief op het Geert Groote College geplaatst is, is het in het belang van uw kind dat wij 
alle mogelijke toets- en testresultaten ontvangen. 
 
 

 
Toestemming voor onderzoek en aanvraag leerwegondersteuning 
 
Leerlingen met een Vmbo TL of TL / Havo advies worden getest op eventuele indicatie 
leerwegondersteunend onderwijs. Zie bijgevoegd toestemmingsformulier LWOO-aanvraag ! 
 
 

Algemene (gezins-)omstandigheden   

1.   Zijn er bijzondere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het goed functioneren van uw kind 
op school? (ouder overleden / echtscheiding / ziekte in het gezin, etc.) 

 
2.  Zijn er bijzondere psychische-/sociale factoren die van belang zijn voor het leerproces?  
 
3.  Heeft uw kind een handicap of aangeboren afwijking, of ooit een ernstige ziekte of ongeluk gehad? 
 
4.  Zijn er andere zaken waarvan u vindt dat het nodig is dat het GGCA ervan op de hoogte is? 
 
5.  Heeft u of uw kind wensen t.a.v. de plaatsing in een bepaalde klas of bij bepaalde leerlingen?  
 
6.  Zijn er nog andere bijzonderheden? 
 
 

Gezinssituatie: 
Zijn er nog andere kinderen uit uw gezin die op het Geert Groote College Amsterdam zitten? 
NEE / JA, namelijk: 
 
naam:       klas: 

_____________________________________  ________ 

_____________________________________  ________ 

_____________________________________  ________ 
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Toestemming publicatie foto’s en video’s 

 
 

Ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal:  Nee    Ja 
Indien ‘ja’: Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht zijn gemaakt. 

 
Er is geen toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en 
les voor onderwijskundige doeleinden. Tevens is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto 
op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. 
 
 

Niet-Nederlanders afkomstig uit het buitenland (nieuwkomers) 
 
Datum in Nederland: ___________________________________________________________ 
 
Onderwijs in Nederland sinds: ____________________________________________________ 
 
Verblijfstitelomschrijving: _______________________________________________________ 
 
Begin datum verblijfstitel: _______________________________________________________ 
 

 
=========================================================== 

 
 
De aanmelding is compleet als dit formulier volledig is ingevuld en de volgende gegevens in ons bezit zijn: 
 

- Aanmeldingsformulier VO met schooladvies en keuzelijst 
 

- Toestemmingsformulier LWOO-aanvraag (geldt niet voor leerlingen met een Havo/Vwo advies). 
 
 

Aldus naar waarheid ingevuld,  

Datum: __________________________  Naam ouder/verzorger: _________________________________ 

Handtekening ouder/verzorger: 

 

____________________________________________________________ 

 

In te vullen door de administratie: 
 
Ontvangen d.d.: _________________________________  voorrang:  nee    ja 

ID leerling: Paspoort  /  ID-kaart  Documentnummer: ___________________________ 
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Aanvragende VO-school: Geert Groote College Amsterdam 
 

 
 
 
 

Toestemmingsformulier LWOO-aanvraag voor leerlingen met een VMBO TL en 
VMBO TL/Havo advies 

 
 
 
Ouder(s)/verzorger(s) van  
 
Naam leerling : 
 
Geboortedatum: 
 
Straat en huisnummer: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
 
Gaat/gaan akkoord om te onderzoeken of hij/zij in aanmerking komt voor leerwegondersteunend 
onderwijs (LWOO). 
 
Gaat/gaan akkoord dat testuitslagen gebruikt worden voor de aanvraag voor 
leerwegondersteuning bij de Commissie van Toewijzing bij het Samenwerkingsverband, indien de 
leerling hiervoor in aanmerking komt. 
 
 
Datum:  
 
 
Naam ouder(s)/verzorger(s): 
 
 
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s): 
 
 


