
Aanmeldingsformulier  

klas 2 en hoger of VAVO 

(Uitsluitend te gebruiken voor instroom klas 2 en hoger of een uitbestedingsovereenkomst VAVO. Voor 

de aanmelding van een brugklasleerling dient een ander formulier gebruikt te worden, dat terug te 

vinden is op de website van het Ichthus Lyceum) 

 
 

Schooljaar: 20.../20... 
 
Achternaam: ___________________________________   tussenvoegsel ______________________ 

Roepnaam: _____________________________________________________________________  M/V 

Voornamen voluit: ____________________________________________________________________ 

Geboortedatum: __________________________________ Geboortegemeente: __________________ 

Geboorteland ____________________________________ Nationaliteit _________________________ 

Burgerservicenummer: _____________________________ 

Mobiel nummer leerling: ____________________________ 

 

Adres 

Straat+ huisnr  _____________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________ 

 

 

 

Bij inschrijving dienen de volgende documenten te worden bijgevoegd: 
1. Een kopie van een id -bewijs, paspoort of uittreksel GBA, waarop duidelijk het Burgerservicenummer vermeld staat. 

2. Het meest recente cijferoverzicht 

 
Indien van toepassing / beschikbaar: 

□ Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek 

□ Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag 

□ Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag 

□ Onderwijskundig rapport (voor LWOO of praktijkonderwijs) 

□ Kopie van het onderzoeksverslag met daarin de diagnose 

☐  …………………………………………………………………. 

 
 

In te vullen door Jaarlaagcoördinator: 

 
Jaarlaag: 3 / 4 / 5 / 6 Studie: havo / vwo / gym Talentstroom: INT / K&C / O&O  Klas: 

  



 

Naam huidige school: _____________________________________________________________ 

Straat+ huisnr:  _____________________________________________________________ 

Postcode+ woonplaats  _____________________________________________________________ 

Telefoon    _____________________________________________________________ 

Mentor   _____________________________________________________________ 

Afdelingsleider  _____________________________________________________________ 

Mailadres:   _____________________________________________________________ 

 

 
 

Reden van overstap naar het Ichthus Lyceum: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aankruisen en leerjaar omcirkelen:   Profielkeuze omcirkelen: 

□ gymnasium leerjaar 2 / 3 / 4 / 5 / 6   Vanaf klas 4 met profiel: CM / EM / NG / NT* 

□ vwo leerjaar 2 / 3 / 4 / 5 / 6 *   Vanaf klas 4 met profiel: CM / EM / NG / NT* 

□ havo leerjaar 2 / 3 / 4 / 5 *   Vanaf klas 4 met profiel: CM / EM / NG / NT* 

 

VAVO let op: leerling mag op peildatum 1 augustus van het plaatsingsjaar niet ouder dan 18 jaar zijn. 

 Aankruisen: 

□ VAVO VWO met uitbestedingsovereenkomst van het Ichthus Lyceum 

□ VAVO HAVO met uitbestedingsovereenkomst van het Ichthus Lyceum 

Keuze omcirkelen: 

a. volledig vervangend 1 jaar 
b. gedeeltelijk vervangend 1 jaar 
c. gespreid examen 
d. herprofilering 

 
 
 
 
 
 

Plaatsingsadvies vanuit huidige school (in te vullen door huidige school ) 



 
□ vwo 

□ havo/vwo 

□ havo 

□ mavo/havo 

□ mavo 

□ vmbo kader/mavo (gemengde leerweg) 

□ vmbo kader 

□ vmbo basis 

□ praktijkonderwijs 

☐ anders:………………………………………………… 

 
 
 

 

 

 O W V G O W V G 

Communicatie ☐ ☐ ☐ ☐ Samenwerken ☐ ☐ ☐ ☐ 

Omgaan met conflicten ☐ ☐ ☐ ☐ Werktempo ☐ ☐ ☐ ☐ 

Huiswerkhouding ☐ ☐ ☐ ☐ Nauwkeurigheid ☐ ☐ ☐ ☐ 

Concentratie 

Zelfstandig werken 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Doorzettingsvermogen ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

(o = onvoldoende, w = wisselend, v = voldoende, g = goed) 

 

Heeft de leerling gedoubleerd? ☐ ja ☐nee Zo ja, in welke klas? 

 
Opmerkingen / bijzonderheden (heeft de leerling extra ondersteuningsbehoefte) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

Dyslexie □ deskundigheidsverklaring bijgevoegd □ vermoeden van 
Dyscalculie □ deskundigheidsverklaring bijgevoegd □ vermoeden van 
ADHD/ADD □ deskundigheidsverklaring bijgevoegd □ vermoeden van 
Concentratieproblemen □ deskundigheidsverklaring bijgevoegd □ vermoeden van 

Faalangst □ deskundigheidsverklaring bijgevoegd □ vermoeden van 
Autistisch Spectrum □ deskundigheidsverklaring bijgevoegd □ vermoeden van 

 

Anders: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Contact gewenst t.b.v.: ☐ MDO 

□ warme overdracht 

Plaatsingsadvies basisschool (in te vullen door huidige school ) 

Motivatie advies (in te vullen door de mentor) 

Is er sprake van: 



 
 
 
 

 

Ouder/verzorger 1 (eerste aanspreekpunt) 

Voorletters tussenv. achternaam ________________________________________________________ M/V 

Adres Indien afwijkend van de leerling 

Straat+ huisnr:  _____________________________________________________________ 

Postcode+ woonplaats _____________________________________________________________ 

Mobiel nr. __________________________ E-mailadres: _____________________________________ 

Geboortedatum _____________________ Geboorteland ________________  Nationaliteit ______ 

 

 

 

 

Ouder/verzorger 2 

Voorletters tussenv. achternaam ________________________________________________________ M/V 

Adres Indien afwijkend van de leerling 

Straat+ huisnr:  _____________________________________________________________ 

Postcode+ woonplaats _____________________________________________________________ 

Mobiel nr. __________________________ E-mailadres: _____________________________________ 

Geboortedatum _____________________ Geboorteland ________________  Nationaliteit ______ 

 

 

In geval van gescheiden ouders, ouderlijk gezag: 

□ vader en moeder ☐ alleen vader ☐ alleen moeder ☐ anders, nl.:    

 

 

 

Gegevens kind/ouder(s)/verzorger(s)* (in te vullen door ouders/verzorgers) 



 
 

 

Naam huisarts  _____________________________________________________________  

Straat+ huisnr: _____________________________________________________________ 

Postcode+ woonplaats _____________________________________________________________ 

Telefoonnr.   __________________________ 

 

 

Aanvulling over gezondheid waar de school rekening mee moet houden: 

(bijvoorbeeld allergie, stotteren, cara, motoriek e.d.) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Eventuele andere informatie die de school moet weten: 
(bijvoorbeeld gezinsomstandigheden) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Datum  |  |  |  | 

 
 
 
 
 
 

Handtekening ouder/verzorger 1 Handtekening ouder/verzorger 2 
 

Ondergetekende (wettelijke vertegenwoordiger) verklaart dat dit formulier naar waarheid en zonder 

voorbehoud te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de uitgangspunten van de school. Tevens 

geeft ondergetekende toestemming aan zowel de huidige school als het Ichthus Lyceum om informatie te 

delen die nodig is om toelaatbaarheid te kunnen bepalen. 
 

Privacystatement 

Met behulp van dit aanmeldformulier verzamelt de school informatie. Hiermee wordt met grote 

zorgvuldigheid omgegaan. De school houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 
NB 1: Doorhalingen en/of gebruik van tipp-ex maakt dit aanmeldingsformulier ongeldig. 
NB 2: Het inleveren van dit formulier is geen garantie dat plaatsing in welke klas dan ook automatisch zal plaatsvinden. Er 

vindt altijd eerst een gesprek plaats. Pas als alle partijen akkoord zijn, wordt een leerling geplaatst. 

Medische gegevens (in te vullen door ouders/verzorgers) 

Ondertekening 


