
Dit formulier 
inleveren bij 

de school van 
herkomst.

In te vullen door het Ostrea Lyceum

Leerling volgt lessen per : Leerlingnummer :

Heeft de leerling extra begeleiding nodig :            ja            nee

Verplicht in te vullen door de school van herkomst 

Plaatsingsadvies school van herkomst :

Naam school van herkomst :

BRIN-nummer school van herkomst :     

OSO klaargezet   :            ja            nee

Contact opnemen school van herkomst :             voorafgaand aan plaatsing, door (zorg-)coördinator 

na plaatsing, door mentor

Contactpersoon school van herkomst :

Telefoonnummer contactpersoon :

Mailadres contactpersoon :

Handtekening  :

OnDertekenIng

eventuele bijzonderheden/ 
wensen/klasverzoeken

naam + handtekening ouder/verzorger 

Naam  :    

Datum  :

Handtekening  :

LeerLIng aanmeLDen VOOr Leerjaar 2 Of hOger:

te volgen opleiding (omcirkel het leerjaar)

Basis/kader 2

Basisberoepsgerichte leerweg                       3 4                                 

Kader/gemengde leerweg                  2

Kaderberoepsgerichte leerweg                      3 4         

Mavo                                                  2           3 4

Mavo/havo 2

Havo  3 4 5         

Havo/vwo 2

Vwo 2 3 4 5 6          

leerwerktraject

gymnasium

keuzes* s.v.p. keuze(s) aankruisen

• voor klas 2 (alle afdelingen),  

havo 3 en vwo 3: 

Sportklas

• voor klas 2 en 3 vwo: 

Cambridge (Engels)

•  voor basis- en kaderberoeps - 

gerichte leerweg 3: 

Keuzevak:

Wiskunde

Economie

Biologie

Beroepsgerichte keuzevakken:

• voor vwo 3 (2 vakken kiezen) 

Grieks (alleen bij gymnasium)

Frans

Duits

Spaans (vraag naar de voorwaarden)

• voor mavo 3 en 4 

Sectorkeuze:

Economie met de vakken:

Techniek met de vakken:

Zorg en Welzijn met de vakken:

Landbouw met de vakken:

• voor havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6: 

Profielkeuze:

Cultuur en Maatschappij met de vakken:

Economie en Maatschappij  met de vakken:

Natuur en Techniek met de vakken:

Natuur en Gezondheid met de vakken:

Vrije deel vakken:

*) Deze gegevens worden na overleg met de leerling coördinator of decaan ingevuld.

Aanmelden geeft niet automatisch recht op daadwerkelijke plaatsing.

Met behulp van dit aanmeldformulier verzamelt de school informatie, die ook digitaal wordt opgeslagen.  
Met deze informatie wordt zorgvuldig omgegaan. De school houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ostrea Lyceum 
Postbus 444 
4460 AV  Goes 
info@ostrealyceum.nl
0113-212020

niet volledig ingevulde formulieren 
worden niet in behandeling genomen.

aanmeldformulier
Schooljaar 2021-2022

BSN-nummer:

Naam:



 

gegeVens LeerLIng 

Officieel geslacht : M            V 

Roepnaam :         Geboortedatum  :

Tussenvoegsel :  Achternaam :

Officiële voornamen (voluit)  :

Officiële achternaam (indien afwijkend):

Straat :              Huisnummer :

Postcode :  Woonplaats :

Mobiel leerling :    Huistelefoon leerling :

Naam huisarts :    Telefoon huisarts   :

Geboortegemeente : 

Geboorteland :

Nationaliteit :    2e Nationaliteit    :

Leerling woont in Nederland sinds : 

Aantal jaren onderwijs eigen taal :       jaar   Aantal jaren onderwijs in Nederland :  jaar

gezInsgegeVens 

Broer en/of zus op onze school : ja            nee 

Zijn de ouders gescheiden  : ja            nee

Is één van beide ouders overleden  : ja            nee

Leerling woont bij : ouders vader moeder anders nl. :

OuDer/VerzOrger    

vader van de leerling(e): 

Achternaam : Voorvoegsels: Voorletters:

Adres (indien anders dan waar leerling(e) woont):

In noodgevallen te bereiken op telefoonnummer:

moeder van de leerling(e): 

Achternaam : Voorvoegsels: Voorletters:

Adres (indien anders dan waar leerling(e) woont):

In noodgevallen te bereiken op telefoonnummer:

gegeVens eVentueLe extra OnDersteunIng

Heeft uw kind een dyslexieverklaring?  : ja            nee            n.v.t. 

Heeft uw kind een dyscalculieverklaring? : ja            nee            n.v.t. 

Overig, namelijk       : 

(Indien van toepassing vragen wij u een kopie van de officiële verklaring van een gestelde diagnose en bijbehorend 

onderzoeksverslag toe te voegen)

E-mailadres ouder(s)/verzorger(s): (hier worden de schoolmails naar verzonden)

Bankrekeningnummer (IBAN) van de ouder(s)/verzorger(s) (de zogenaamde wettelijke vertegenwoordiger):

Deze rekening staat op naam van:

meDIsChe InfOrmatIe

Zijn er medische indicaties waarmee de school rekening dient te houden?

LeerLIng aanmeLDen VOOr Leerjaar 1:

(aankruisen wat van toepassing is)

Basis/kader  (met advies bb of bb/kb) Sportklas

Kader/gemengde leerweg (met advies kb, kb/gl of gl) Sportklas

Mavo  (met advies gl/tl of tl)  Sportklas

Mavo/havo  (met advies tl/havo of havo) Sportklas

Havo/vwo  (met advies havo of havo/vwo) Sportklas

Vwo  (met advies vwo)  Sportklas 

verzorger van de leerling(e): 

Achternaam : Voorvoegsels: Voorletters:

In noodgevallen te bereiken op telefoonnummer:


