Chromebook
Leerlingen krijgen van het Esdal College een Chromebook in bruikleen. Hierop is het reglement
van toepassing dat te vinden is op www.esdalcollege.nl.

Schoolregels

Dit form

ulier gr
aag

vóór 21

Door aanmelding en ondertekening van dit aanmeldingsformulier conformeert u zich aan
de schoolregels, protocollen, het leerlingenstatuut etc. zoals die door de schoolleiding zijn
opgesteld en waarmee is ingestemd door de medezeggenschapsraad.
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Instemming van de ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. de aanmelding en informatieverstrekking
Ouder(s)/verzorger(s) verklaren met ondertekening dat zij inzage hebben gehad in de gegevens uit het leerlingdossier
en op de hoogte zijn van de overdracht van de verschillende bijlagen.

Ingevuld door ouder/verzorger 1:

Plaats, datum en handtekening:

______________________________________________

________________________________________

Ingevuld door ouder/verzorger 2:

Plaats, datum en handtekening:

______________________________________________

________________________________________

Directeur basisschool:

Plaats, datum en handtekening:

_______________________________________________

________________________________________
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Esdal
College
Postadres:
Postbus 2041
7801 CA Emmen

T: 088 - 000 9 600
info@esdalcollege.nl
www.esdalcollege.nl

Aanmeldingsformulier
Leerjaar 1
schooljaar 2022 - 2023
Naam van de leerling:
In te vullen door school van inschrijving.

Datum ontvangst: _____________________________________
Stamnummer: _________________________________________
Advies van school van herkomst: _________________________
Geplaatst in klas: ______________________________________

Deel 1 - in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)
Hieronder kunt u aangeven voor welke locatie en richting u de leerling wilt aanmelden. De plaatsing hangt af van het
advies van de school van herkomst. De plaatsing in de 1e klas is pas definitief na inzage in het volledige leerlingdossier.
Aankruisen wat van toepassing is

Esdal Campus Emmen:

Locatie Oosterhesselen
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O vmbo-basisberoepsgericht

- Locatie Oosterstraat
O havo/atheneum
O gymnasium

- Locatie Boermarkeweg
O mavo/havo

O vmbo-kaderberoepsgericht
O vmbo-basisberoeps/kaderberoepsgericht
O mavo/havo

Locatie Borger (Junior College)
O vmbo-basisberoepsgericht
O vmbo-kaderberoepsgericht

- Locatie Vakcollege (Junior College)
O vmbo-basisberoeps/kaderberoepsgericht

vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium

openbare scholengemeenschap voor

O vmbo-kaderberoepsgericht/mavo

O vmbo-basisberoeps/kaderberoepsgericht
O mavo/havo

Locatie Klazienaveen (Junior College)
1. Beroepsgerichte opleidingen
O vmbo-basisberoepsgericht
O vmbo-kaderberoepsgericht
O vmbo-basisberoeps/kaderberoepsgericht

2. Theoretische opleidingen
O vmbo-kaderberoepsgericht/mavo
O mavo
O mavo/havo

Hallo
toekomst,

Gegevens leerling
Achternaam: _____________________________________________________________________________________________________
Voorvoegsels: _______________________________________________________ Geslacht: O man O vrouw O non-binair
Officiële achternaam (indien afwijkend): ______________________________________________________________________________
Voornamen (voluit): ________________________________________________________________________________________________
Roepnaam: _______________________________________________________________________________________________________
Geboortedatum: _______________________________________________ Geboorteplaats: _____________________________________
Burgerservicenummer: _________________________________________ Nationaliteit: ________________________________________
Postcode:		

_____________________________________________________________________________

Huisnummer:		

_____________________________________________________________________________

Straat :		

_____________________________________________________________________________

Woonplaats:		

_____________________________________________________________________________

Telefoon:		

____________________________________________________________________________

Mobiele telefoon (leerling):

______________________________________________________________________________

Gegevens land van herkomst leerling (alleen invullen als leerling niet in Nederland is geboren).
Voeg een officieel document toe met de datum van binnenkomst in Nederland.
In Nederland sinds: _________________________________________________________________________________________________

Aanvullende gegevens ouder(s)/verzorger(s)
ouder/verzorger 1
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ouder/verzorger 2

Naam en voorletter(s)_: ______________________________
vader/moeder/verzorger

_

_____________________________________________________________
vader/moeder/verzorger

Telefoon: __________________________________________

_____________________________________________________________

Mobiele telefoon: ____________________________________

____________________________________________________________

E-mailadres: _________________________________________ _____________________________________________________________
Adres: ______________________________________________

_____________________________________________________________

Postcode: ____________________________________________

_______________________________________________________________

(Adresgegevens alleen invullen indien adres afwijkend is van leerling.)
Naam rekeninghouder/financieel verantwoordelijke: ____________________________________________________________________

Bijzonderheden betreffende gezinssituatie
(Ouder(s)/verzorger(s) hebben informatieplicht naar de school, denk hierbij aan gescheiden ouders, vader/moeder overleden.)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Indien ouders zijn gescheiden en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, gaat de informatieverschaffing vanuit school in principe naar
beide ouders.

Ruimte voor eventuele opmerkingen
Nadere informatie die van belang is voor het functioneren van de leerling (indien gewenst toe te lichten in een persoonlijk gesprek).

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Bij welke andere leerling(en) zou de hiervoor aangemelde leerling graag geplaatst willen worden:

1.___________________________________________
2.___________________________________________
(met deze wens zal rekening gehouden worden, voor zover de indeling van de klassen het toelaat).

Deel 2 - in te vullen door basisschool
School van herkomst

_: _______________________________ te __________________________________________________

Directeur		

: __________________________________________________________________________________

Leerkracht groep 8

_: __________________________________________________________________________________

Brinnummer		

: ____________________________________________________________________________________

Welk advies is gemeld in BRON?

: __________________________________________________________________________________

Is er sprake van gediagnosticeerde problematiek?
(Ouder(s)/verzorger(s) hebben informatieplicht naar de school, denk aan dyslexie/dyscalculie/AD(H)D/ ASS/overige.)
O

Nee

O

Ja
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(verklaring bijvoegen via OSO)
O dyslexie O dyscalculie

O AD(H)D

O ASS

O overige, namelijk ________________________________________

Naast het advies van de basisschool dient het leerlingdossier (via OSO) te worden verstrekt. Dit bevat:
•

eindtoets groep 8

•

plaatsingswijzer

•

methode-onafhankelijke toetsen laatste 3 jaar

•

sociaal emotionele scorelijsten

•

overige gegevens/bijlagen

Indien van toepasssing:
•

resultaten schoolverlatersonderzoek

•

(actuele) verslagen en/of verklaringen gediagnosticeerde problematiek

•

OPP

•

handelingsplannen laatste 3 leerjaren

HAAL
HET BESTE
UIT JEZELF

