Wilt u dit formulier z.s.m.verzenden naar:
Locaties Amersfoort:

Locatie Arnhem:

Postbus 401, 3800 AK Amersfoort

Grensweg 2, 6823 JH Arnhem

t.a.v. centrale leerlingenadministratie

t.a.v. leerlingenadministratie

uiterlijk 15 maart 2019

uiterlijk 1 april 2019

U mag het formulier ook inleveren bij de directeur van de basisschool.

Aanmelding 2019-2020
Leerling
Roepnaam						Achternaam
Voornaam/namen (voluit)
Geslacht

❏M

❏V

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats 					Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer leerling
Nationaliteit
Geboortedatum 						Geboorteplaats
BSN / sofinummer leerling (is verplicht)
Sinds welke datum in Nederland? (als uw kind niet in Nederland geboren is)

Aanmelding
Locatie HAVO VWO | Paladijnenweg 251-253 | havovwo@guido.nl | 033 – 479 29 00
Deze aanmelding betreft:					

Of zij-instroom in klas:

❏ klas 1 TL/HAVO 					
❏ klas 2 TL/HAVO
❏ klas 1 HAVO/VWO 					
❏ klas 2 HAVO/VWO
❏ klas 1 VWO 						❏ klas 2 VWO		
❏ klas 1 Gymnasium					❏ klas 2 Gymnasium
❏ verzoek om plaatsing in Sport+
❏ verzoek om plaatsing in een i-AVO klas*
❏ verzoek om plaatsing binnen de Plusstroom (VWO of Gymnasium)*

❏ klas 3
❏ klas 4
❏ klas 5
❏ klas 6

❏ HAVO
❏ VWO		
❏ Gymnasium

* Graag vóór 1 februari 2019 kenbaar maken door een e-mail te sturen naar havovwo@guido.nl.
Locatie VMBO | Arnhemseweg 65 | vmbo@guido.nl | 033 – 479 29 00
Deze aanmelding betreft de brugklas:				

Of zij-instroom in klas:

❏ klas 1 VMBO BB						❏ 2
❏3
❏4
❏ klas 1 VMBO KB						❏ VMBO BB
❏ VMBO KB
❏ VMBO TL
❏ klas 1 VMBO TL
❏ verzoek om leerwegondersteuning
								
Locatie Arnhem | Grensweg 2 | arnhem@guido.nl | 026 – 442 30 38		
Deze aanmelding betreft de brugklas:				

Of zij-instroom in klas:

❏ klas 1 VMBO KB 						
❏2
❏3
❏4
❏5
❏ klas 1 VMBO TL						❏ VMBO KB (1-2) ❏ VMBO TL (1-4)
❏ klas 1 HAVO/VWO/Gymnasium					❏ HAVO
❏ VWO (1-3)
❏ Gymnasium (1-3)
❏ verzoek om leerwegondersteuning

Ouder(s) / verzorger(s)
Naam en voorletter(s) vader
Adres vader

❏ Gelijk aan adres leerling ❏

anders, nl.

Telefoonnummer 				

2e en/of mobiele telefoonnummer

E-mailadres *
Naam en voorletter(s) moeder
Adres moeder

❏ Gelijk aan adres leerling ❏

anders, nl.

Telefoonnummer 				

2e en/of mobiele telefoonnummer

E-mailadres *
Burgerlijke staat

❏ Gehuwd / ❏ Gescheiden** / ❏ anders, nl.

Naam verzorger(s)/voogd (indien van toepassing)
Adres verzorger(s)/voogd (indien dit afwijkt van de leerling)
Postcode en woonplaats
Telefoon verzorger(s)/voogd 					E-mailadres*
Zijn er bijzonderheden in de thuissituatie die dusdanig invloed hebben op het welbevinden of de ontwikkeling van uw kind
dat wij dit moeten weten?
Gaan of gingen ook andere kinderen uit het gezin naar onze scholengemeenschap?

❏ ja

Bij welke kerkelijke gemeente bent u aangesloten?						

❏ nee
te

Met alle ouder(s) of verzorger(s) die voor het eerst een zoon of dochter aanmelden bij Guido wordt een kennismakingsgesprek over
motivatie en identiteit gevoerd. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.
Facturen sturen naar: ❏ vader ❏ moeder ❏ anders,nl.
IBAN-nummer:

N L

Wilt u lid of donateur van de vereniging van deze school worden?

❏ Ik ben al lid/donateur					
❏ U mag mij donateur maken tot wederopzegging		

❏ U mag mij lid maken tot wederopzegging

De statuten en meer informatie over de vereniging vindt u op onze site www.guido.nl/vereniging
Wilt u vriend worden van Stichting Vrienden van Guido?

❏ Ik ben al vriend					

❏ U mag mij vriend maken

Meer informatie over de vriendenstichting vindt u op onze website: www.guido.nl/vrienden-van-guido

School
Welke school wordt nu bezocht?

❏ Basisschool ❏ VO-school

Naam school						Plaats
Telefoonnummer					E-mailadres
Huidige groep of leerjaar met richting
Gedoubleerd		

❏ nee ❏ ja, groep/klas 		

Groep overgeslagen

❏ nee ❏ ja

groep/klas

Advies basisschool
Naam leerkracht/mentor 			
Telefoonnummer					E-mailadres			
* Dit e-mailadres wordt o.a gebruikt door de mentor en moet daarom vertrouwelijk zijn en regelmatig worden gelezen.
** Indien ouders gescheiden zijn ontvangt u van ons een protocol waarin de communicatieafspraken staan over de contacten tussen u en school. U vindt dit protocol op www.guido.nl/downloads

Bijzonderheden
Zijn er wensen voor plaatsing in een klas? (niet relevant voor leerlingen vmbo-bovenbouw)
Heeft uw kind een lichamelijke beperking waar begeleiding of een instrument vanuit school voor nodig is?
Is er sprake van een leer-, gedrags- of ontwikkelingsprobleem?
Is er behoefte aan ondersteuning?

❏ nee

❏ ja 		

bij

❏ leren ❏ gedrag of ❏ ontwikkeling		

Heeft uw kind specifieke begeleiding gehad op de basisschool? Zo ja, wat voor vorm van begeleiding betrof dat?
Is er in het verleden een psychologisch- of persoonlijkheidsonderzoek afgenomen?

❏ ondersteuningsarrangement ❏ dyslexieverklaring
❏ dyscalculieverklaring 		
			❏ verklaring visuele beperking
❏ LWOO-verklaring/of in aanvraag (geldt voor loc. Arnhem)
Heeft uw kind een:

Wij ontvangen graag, indien aanwezig, een kopie van onderzoeksverslagen en/of bovenstaande documenten.

Identiteit
Door ondertekening verklaart u dat u
•

zich herkent in ons Guido identiteitsdocument (deze vindt u op www.guido.nl/identiteit) waarin beschreven wordt hoe
de christelijke identiteit onlosmakelijk is verweven met onze school;

•

bekend bent met de volgende bepalingen in de statuten van de vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs
voor Midden Nederland, waar de scholengemeenschap van uitgaat (deze vindt u op www.guido.nl/downloads (statuten
schoolvereniging artikel 3 lid 1, artikel 3 lid 2 en artikel 5 lid 1));

•

instemt met de missie van de gereformeerde scholengemeenschap Guido (zie www.guido.nl/organisatie);

•

de regels van de school voor u en uw kind onderschrijft en naleeft (deze zijn te vinden op www.guido.nl/downloads);

•

dit formulier naar waarheid ingevuld hebt.

Plaats 							Datum

Handtekening vader 					Handtekening moeder

Handtekening verzorger(s)/voogd
Alleen na ondertekening van (beide) ouder(s) of verzorger(s)/voogd wordt een aanmelding in behandeling genomen.
Bedankt voor uw aanmelding, u ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

In te vullen door GSG Guido
Naam
Leerlingnummer
Datum binnengekomen
Datum verwerkt
Verwerkt door

			

