AANMELDINGSPROCEDURE 2022 - 2023
Het aanmelden van een nieuwe leerling voor de Charles de Foucauld Mavo verloopt volgens de onderstaande stappen:
1.
De ouder vult het “aanmeldingsformulier 2022-2023” volledig in en stuurt dat (eventueel via de basisschool)
naar het onderstaande post- of email-adres; uiterlijk 15 maart 2022.
2.
Het invullen en/of afgeven van dit formulier door ouders kan ook op school;
3.
Zo spoedig als mogelijk is, worden de verplichte documenten bij aanmelding (zie hieronder) aan de Charles de
Foucauld gestuurd of bij de Charles de Foucauld afgegeven;
4.
Ouders krijgen schriftelijk een ontvangstbevestiging van de aanmelding met het bericht dat hun aanvraag in
behandeling zal worden genomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de aanvraag niet in behandeling worden
genomen, bijvoorbeeld als de leerling niet aan de toelatingseisen voldoet;
5.
Bij de basisschool wordt informatie opgevraagd en advies ingewonnen met betrekking tot de plaatsing;
6.
Voor scholen van Voorne-Putten Rozenburg en Rotterdam Hoogvliet en omstreken geldt dat de ouder ook de
code van leerling bij ons dient af te geven om het digitaal onderwijskundig rapport te kunnen inzien en de
leerling te kunnen melden in het systeem.
7.
Zodra alle benodigde papieren bij de Charles de Foucauld binnen zijn, wordt de aanmelding in de
toelatingscommissie besproken;
8.
Direct nadat de toelatingscommissie een besluit betreffende de toelating heeft genomen, worden de ouders
daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Dit bericht komt op een zodanig tijdstip dat eventuele plaatsing op
een andere school nog mogelijk is;
9.
De plaatsing is definitief als de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren met de toelating.

Toelatingseisen:
A.
B.

Een positief advies van de basisschool (of school van herkomst)
én
Een positieve instelling ten aanzien van de doelstellingen van de school, die terug te vinden zijn in het
leerlingenstatuut dat ter inzage op school aanwezig is.

Verplichte documenten bij aanmelding

De hieronder genoemde documenten dienen bij aanmelding door u te worden ingeleverd:*





*

Een kopie van een identiteitsbewijs van de leerling (bijv. een kopie identiteitskaart)( niet verplicht maar wel gewenst
voor de juiste gegevens);
Het Onderwijskundig Rapport (in te vullen door de basisschool); waar mogelijk via inlogcode IOR+
Indien leerling korter dan 8 jaar in Nederland is, kopieën van legitimatiebewijzen van vader en moeder;
Indien de leerling niet het gehele basisonderwijs in Nederland heeft gevolgd: een verklaring van de basisschool
waarin vermeld staat hoeveel jaren basisonderwijs de leerling in Nederland heeft gevolgd.

Toelating kan pas plaatsvinden wanneer alle vereiste documenten zijn ingeleverd.
Wanneer bepaalde testen niet voorhanden zijn, wordt de aangemelde leerling in het voorjaar opgeroepen voor een
testdag om alsnog over deze gegevens te kunnen beschikken.

LEERLINGNUMMER:

CODE BASISSCHOOL:

AANMELDINGSFORMULIER CURSUSJAAR2022/2023
GEGEVENS LEERLING
1

Roepnaam

............................................................................................. 2 Geslacht

 man  vrouw

3

Voornamen (volledig)

............................................................................................ 4 Voorletters ................................

5

Achternaam

............................................................................................ 6 Tussenvoegsel ..........................

7

Officiële achternaam

(indien anders dan achternaam bij vraag 5)

8

Straat

........................................................................................... 9 Huisnr ........... 10 Toevoeging ....

11

Postcode

............................................................... 12 Woonplaats ..........................................................

13

Telefoonnummers

Thuis ....................................................... Mobiel/zakelijk ...........................................................

14

Mobiel nummer leerling

................................................................ 15 Email-adres leerling ...............................................

16

Geboortedatum

................................................................ 17 Geboorteplaats
................................................................ ..................................................................................

18

Geboortegemeente)1

................................................................ 19 Geboorteland ........................................................

20

Nationaliteit

................................................................ 21 2e nationaliteit ......................................................

22

Burgerservicenummer

................................................................ 23 Religie...................................................................

24

Datum in Nederland

................................................................ 25 Onderwijs in Ned. sinds..........................................

26

Huisarts

................................................................ 27 Telefoonnummer ..................................................

28

Gezinssituatie)2

................................................................ 29 Woonsituatie)3 ......................................................

30

Gezinsopbouw)4

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

31

Basisschool

................................................................ Plaats
................................................................ ..................................................................................
................................................................

32

Laatste (VO) school

............................................................... Plaats .......................................................................

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

) zie achterzijde

Contactpersoon ........................................ Profiel (indien van toepassing) ................................................
GEGEVENS OUDER/VERZORGER
33

Ouder/verzorger 1

Voorletters ...............Tussenvoegsel ................. Achternaam ....................................................

(indien anders dan van leerling)

Straat ................................................................................. 11 Huisnr .......... 12 Toevoeging ....
Postcode ................. Woonplaats ..................................... Gemeente........................................
Geslacht  man  vrouw

Email-adres ouder ..........................................................

Telefoon privé ..................................... Telefoon mobiel/zakelijk..................................................
Moeder/vader/voogd/.................................................................................................. ...............
Nationaliteit ......................................... Geboorteland ................................................................

34

Ouder/verzorger 2

Voorletters ...............Tussenvoegsel ................. Achternaam ............................................. .......

(indien anders dan van leerling)

Straat ................................................................................. 11 Huisnr .......... 12 Toevoeging ....
Postcode ................. Woonplaats ..................................... Gemeente........................................
Geslacht

 man  vrouw

Email-adres ouder ............................................... ...........

Telefoon privé ..................................... Telefoon mobiel/zakelijk..................................................
Moeder/vader/voogd/.................................................................................................................
Nationaliteit ......................................... Geboorteland ................................................................

35

Leerling wordt aangemeld voor:

 brugklas 1  leerjaar 2  leerjaar 3  leerjaar 4
 vmbo   TL

Toelichting ..................................................................................................................................................................

36

Schoolloopbaan tot nu toe ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

37

Bijzonderheden (bijv. medische informatie): .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

38

Broer of zus van (leerling van Charles de Foucauld)................................................................................................................

Aldus naar waarheid ingevuld
te .............................................................................................. (plaats), op .................................................................. (datum)
Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

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

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

1

Indien anders dan geboorteplaats bij vraag 17.
Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld: 1- oudergezin, 2- oudergezin etc.
3
Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld: thuiswonend, op kamers, in een internaat, in een asielzoekerscentrum etc.
4
Hiermee wordt bedoeld: vader-moeder- 1-2-3-4 kringetje om juiste kind in de volgorde
2

DOOR SCHOOL IN TE VULLEN
Gesprek gehad met ................................................................. d.d ...........................................................................................
Gemaakte afspraken ..................................................................................................................................................................
Plaatsingswensen ......................................................................................................................................................................
DOSSIER
 Cito

 Onderwijskundig Rapport

 id/uittreksel GBA leerling

 kopie formulier burgerservicenummer

 evt. andere testgegevens

 kopie legitimatie vader/moeder

 uitschrijfbewijs vorige school

 inschrijfbewijs huidige school

 verklaring verblijfsduur basisschool (indien nodig)
AANMELDINGSGEGEVENS
Studie ........................................... Profiel/Sector ......................... Keuzevakken ......................................................................
Klas ...............................................  LWOO

 PRO

Ingestroomd vanuit ............................................................

Leerjaar vorige opleiding ................ ILT vorig leerjaar ................... Voorwaardelijk geplaatst  Ja  Nee
UITSCHRIJVINGSGEGEVENS
Datum uitschrijving .................................................................. Uitstroomniveau ........................................................................
Reden van uitschrijving ..............................................................................................................................................................
Bestemming na uitschrijving .......................................................................................................................................................
 Bewijs van inschrijving ontvangen d.d. .................................  Bewijs van uitschrijving verstuurd d.d. ...................................

