AANMELDINGSFORMULIER
voor het 1 e leerjaar van het Orion Lyceum
(Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o.)

schooljaar 2018-2019
Met dit formulier kunt u uw zoon of dochter persoonlijk inschrijven op het Orion Lyceum op de volgende data:
- dinsdag 6 maart 2018

van 17.00 – 20.30 uur: de achternamen die beginnen met A t/m K,

- woensdag 7 maart 2018

van 17.00 – 20.30 uur: de achternamen die beginnen met L t/m Z.

We
1.
2.
3.

verzoeken u naast dit formulier ook de volgende stukken te overleggen:
het onderwijskundig rapport met daarop het schriftelijke school- en plaatsingsadvies van de basisschool
het keuzeformulier bij aanmelding brugklas VO Breda
een kopie van paspoort/identiteitskaart met gegevens van de officiële volledige naam en vermelding van het BSN
(=burgerservicenummer)
4. een recente pasfoto
5. indien van toepassing; uitslag drempelonderzoek, groeidocument en/of verslagen van eerder relevant onderzoek

gegevens leerling
roepnaam: ……………………………………………………………………m / v

achternaam: ………………………………………………………………………………

voornamen (voluit): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
geboortedatum: ……………………………………………………………………… geboorteplaats: …………………………………………………………………………
indien niet in Nederland geboren, in Nederland sinds: ……………………………………………………………………………………………………………………
godsdienst: …………………………………………………………………………

nationaliteit: ………………………………………………………………………………

adres: ……………………………………………………………………………………

burgerservicenummer:

postcode: ………………………………………………………………………………

woonplaats: ………………………………………………………………………………

e-mailadres leerling: ……………………………………………………………

mobiel leerling: 06-……………………………………………………………………

........................................

Ik heb al broers of zussen hier op school, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………………

vooropleiding leerling
laatst bezochte school: …………………………………………………………………………………………………….………………groep: …………………………………
adres van deze school: …………………………………………………………………………………………………………………… te: ………………………………………
telefoon: 0………-………………………………………………
naam leerkracht(en): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
evt. e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
gevolgde leerjaren: ……………………………………………….……………………………………………………doublure in groep: ……………………………………
evt. naam eerder bezochte school: ……………………….……..…………………………………………………………………………………………………………………

eventuele bijzonderheden
pedagogische en/of leertechnische bijzonderheden, zoals dyslexie e.d. en/of medische bijzonderheden, zoals
allergieën/suikerziekte e.d.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
Zie ommezijde

gegevens ouders/verzorgers
eerste ouder/verzorger

tweede ouder/verzorger

naam: ………………………………………………………………………… m / v

naam: ………………………………………………………………………………m / v

voorletters: …………………………………………………………………………

voorletters: ………………………………………………………………………………

geboorteland: ………………………………………………………………………

geboorteland: ……………………………………………………………………………

adres (indien anders dan bij de leerling):

adres (indien anders dan bij de leerling):

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

postcode: …………………woonplaats: ………………………………………

postcode: …………………woonplaats: ……………………………………………

telefoon (vast):

0……-…………………………………………………………

telefoon (vast):

0……-………………………………………………………………

mobiel:

06…-…………………………………………………………

mobiel:

06…-………………………………………………………………

telefoon (werk): 0……-…………………………………………………………

telefoon (werk): 0……-………………………………………………………………

e-mailadres:

e-mailadres:

…………………………………………………………………

relatie tot leerling: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

relatie tot leerling: ……………………………………………………………………

Het e-mailadres van de eerste ouder/verzorger wordt gebruikt om u digitaal op de hoogte te houden van
schoolontwikkelingen van uw kind en u te voorzien van algemene schoolinformatie.

ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u:


akkoord te gaan met de schoolkosten, het leerlingenstatuut, het schoolreglement (digitaal te vinden op



www.orionlyceum.nl);
uw kind alle lessen en onderwijsondersteunende groepsactiviteiten te laten volgen;



akkoord te gaan met het gebruik van beeldmateriaal van uw kind voor onderwijsdoeleinden en bij uitingen
van het Orion Lyceum;



akkoord te gaan met uitwisseling van gegevens met de school van herkomst;



akkoord te gaan met bespreking van hun kind in het zorgadviesteam wanneer de school dit nodig acht;



eventuele wijzigingen in de NAW-gegevens en/of gezinssituatie schriftelijk te zullen doorgeven aan de school
(info@orionlyceum.nl);



voor gescheiden ouders: akkoord te gaan met toezending van alle informatie, uitsluitend aan het woonadres van de
leerling. Indien ook de andere ouder schriftelijke informatie wenst te ontvangen, dan dient dit per brief aan de
administratie van de school gemeld te worden.

plaats: …………………………………………

datum: …………………………………………

handtekening ouder(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger(s):
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

naam: …………………………………………………………

naam: …………………………………………………………
Orion Lyceum
Emerweg 27
4814 NA Breda
076 5729864
info@orionlyceum.nl
www.orionlyceum.nl

