chr. scholengemeenschap voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en (tweetalig) vmbo-t

INSCHRIJFFORMULIER
voor leerlingen uit het basisonderwijs

plak hier een
recente FOTO
van uw kind

cursusjaar 2018/2019
Startbaan 3, 1185 XP Amstelveen
telefoon : 020 64 59 751
e-mail : school@hermannwesselinkcollege.nl
website : www.hethwc.nl

Achternaam leerling

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

Voornamen (voluit)

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

Roepnaam

……………………………………………………………………… jongen / meisje

Burger Service Nummer ……………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum (d/m/j)
Nationaliteit
Woonadres leerling

__/__/____

………………………………… in Nederland sinds: ……………………………………….
straat……………………………………………………………
postcode

Telefoon woonadres

geboorteplaats ……………………………….................

____ __

…………………………….

huisnr……………………

plaats………………………………………………………….
mobiel leerling ………………………………...................

E-mailadres voor contact tussen school en thuis
………………………………………………………………….
Dit mailadres gebruiken wij voor de communicatie met thuis
Basisschool...............................................................................................................................................
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode _ _ _ _ _ _

Plaats .......................................................................... Tel.:..............................

Directeur .................................................................................................................................................
Leerkracht(en) groep 8 ………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres……………………………………………………………………………………………………………………….
Advies basisschool:
□ vmbo-t-advies

□ vmbo-t-/h-advies
□

havo-advies

□ havo/vwo-advies
□ vwo-advies

Te volgen stroom:

□ vmbo-t/havo
□ tweetalig vmbo-t/havo
□ vmbo-t/havo
□ tweetalig vmbo-t/havo
□ havo
□ tweetalige havo
□ havo/atheneum
□ atheneum
□ gymnasium
□ tweetalig atheneum
□ tweetalig gymnasium

Eventuele testgegevens:
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Gegevens van ouder(s) / verzorger:
a. Vader, naam en voorletter(s)…………………………………………………………………………………………..
Beroep ………………………………………………...........

Land van herkomst ……………………………..

Telefoon mobiel vader …………………………............

en / of telefoon werk ………………………….

b. Moeder, naam en voorletter(s)…………………………………………………………………………………………..
Beroep ………………………………………………...........

Land van herkomst ……………………………..

Telefoon mobiel moeder ………………………….........

en / of telefoon werk ………………………….

c. Verzorger, naam en voorletter(s)……………………………………………………………………………………
Beroep ………………………………………………...........

Land van herkomst ……………………………..

Telefoon verzorger ………………………….................

en / of telefoon werk ………………………….

===============================================================================
1 > Leerling woont bij: beide ouders / vader / moeder / afwisselend vader en moeder / verzorger*
2 > Eventueel tweede woonadres straat ……………………………………………………..huisnummer……..
postcode

____ __

plaats …………………………………………………………………………….

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………….
Dit mailadres gebruiken wij voor de communicatie met de andere ouder
3 > Wel contact / geen contact* met andere ouder gewenst
4 > Post of e-mail wel / niet* gewenst naar andere ouder
* doorhalen wat niet van toepassing is

Aanvullende informatie
A. Heeft u al een (of meer) kind(eren) op het HWC (gehad)? JA / NEE* (doorhalen wat niet van toepassing is)
naam of namen: …………………………………………………………………………………………………………
B. Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden (ouder overleden/echtscheiding/ziekte in het gezin, e.d.)?
............................................................................................................................………………………
C. Spreekt u thuis een andere taal dan de Nederlandse? Zo ja, welke?
............................................................................................................................……………………..
D. Welke geloofsovertuiging heeft u? (indien van toepassing).
……………………………………………………………………………………………………………………………...
E. Zijn er bijzonderheden betreffende de lichamelijke gesteldheid of gezondheid van uw kind?
...........................................................................................................................…………………………
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F. Zijn er bijzondere psychisch/sociale factoren die van belang zijn voor het leerproces?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
G. Heeft uw kind te kampen (gehad) met leerstoornissen? Zo ja, welke?
...........................................................................................................................………………………..
H. Is uw kind ooit getest? Zo ja, kan de school inzage in het testrapport krijgen? (graag kopie bijvoegen)
.........................................................................................…………………………………………………….
Bijgevoegd:

□ Dyslexieverklaring

□ Dyslexie onderzoeksrapport

□

□

ADHD verklaring

□ Diagnose ASS

ADHD onderzoeksrapport

□ Anders……………………………………………………………

Welke ondersteuning heeft uw kind eventueel nodig?
.........................................................................................…………………………………………………….
I.

Zijn er andere zaken waarvan u het nodig vindt dat het HWC ervan op de hoogte is?
…………………………………………………………………………………………………....................................

J.

Heeft uw kind bijzondere talenten, hobby’s, belangstelling? (denk aan sport, muziek, toneel e.d.)
……………………………………………………………………………………………………………………………….

K. Heeft u wensen t.a.v. de plaatsing van uw kind in een bepaalde klas of bij bepaalde leerlingen?
............................................................................................................................………………………
L. Heeft u bij evt. ophoging van het advies belangstelling voor een tweetalige afdeling? JA/NEE/n.v.t.

Hierbij verklaar ik dat:
1. ik mij houd aan de Kernprocedure en mijn kind uitsluitend aanmeld op het Hermann Wesselink
College.
2. ik het HWC toestemming geef tot uitwisseling van relevante informatie over mijn kind met de school
van herkomst en, indien van toepassing, met de leden van het zorgadviesteam in school.
3. Ik de basisschool van mijn kind toestemming geef om de testuitslag van de eindtoets groep 8 (Cito,
Iep, Route 8, NIO etc) aan het HWC te doen toekomen.
4. ik de kosten die aan het onderwijs op het HWC verbonden zijn, zal betalen en op de hoogte ben van
de vrijwillige ouderbijdrage.
5. ik wel/geen* toestemming geef voor het publiceren van foto’s/filmmateriaal* van mijn kind op: de
website van de school/ in nieuwsbrieven/in PR-materiaal* (*svp doorhalen wat niet van toepassing
is)

6. dit formulier naar waarheid en volledigheid is ingevuld.

Datum: .....................................

Handtekening ouder/verzorger: ....……………………………..................

Aanmeldingsprocedure z.o.z.
⦁ Startbaan 3 ⦁ 1185 XP Amstelveen ⦁ telefoon: 020-6459751
⦁ e-mail: school@hermannwesselinkcollege.nl ⦁ www.hethwc.nl

3/4

AANMELDINGSPROCEDURE:
1e ronde aanmelding: 12 t/m 16 maart 2018
Op woensdag 14 maart tussen 14.00 en 17.00 uur: speciale aanmeldingsmiddag met mogelijkheid van
een kort gesprek.
2e ronde aanmelding: 17 en 18 april 2018
Aanmelden met:
1. aanmeldingsformulier Kernprocedure met basisschooladvies
2. inschrijfformulier Hermann Wesselink College
3. uitslag evt. aanvullende testen + bij voorkeur uitdraai LeerlingVolgSysteem
4. kopie van officieel document waarop het Burger Service Nummer staat (bv. identiteitskaart of
paspoort)
5. één recente pasfoto
Dit inschrijfformulier s.v.p. uiterlijk 16 maart 2018 inleveren, samen met bovengenoemde stukken.

PLAATSINGSPROCEDURE
Aanmelding geschiedt volgens de Kernprocedure. We hebben ruimte voor 11 brugklassen. Voor een evenwichtige verdeling van de opleidingen binnen de
school kunnen we, evenals voorgaande jaren, max. 3 brugklassen (T)vmbo-t/havo plaatsen.
Bij overaanmelding vindt loting plaats volgens onderstaand schema, dat gezamenlijk door de Amstelveense schoolbesturen is opgesteld. Belangrijk criterium
bij plaatsing van leerlingen uit omliggende gemeenten is de afwezigheid van een bepaald schooltype in die gemeente.

basisschooladvies
stroom

vmbo-t of vmbot/havo
Tvmbot/h

vmbot/h

plaatsingsgarantie
op het
HWC

havo
Thavo

havo/vwo
havo

havo/vwo

vwo
Tgym

Tath

gym

ath

broertjes/zusjes
kinderen van medewerkers

volgorde van
plaatsing overige
aanmeldingen:

Leerlingen woonachtig in en/of zittend op een basisschool in:

e

de gemeente Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel,
Badhoevedorp

De gemeente Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, de gemeente Aalsmeer,
Badhoevedorp

e

overige gemeenten

overige gemeenten

1 ring

2 ring

onderdeel van

Een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde
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