Aanmeldformulier
Aanmelding voor leerjaar

1

(Voorlopig) schooladvies

mavo

Aanmelding TOPklas *

science

VOOR SCHOOLJAAR 2022 | 2023
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3
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havo
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sport

5

6

vwo-atheneum

ict

vwo-gymnasium

geen TOPklas

LEERLING

Deelname aan de TOPklas is optioneel. Aan deelname zijn extra kosten verbonden. Deze worden genoemd op de website.

Achternaam
Voorletter(s)

Roepnaam

Voornaam-/namen
Geboortedatum

BSN nummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

mobiel leerling

Heeft de leerling een broer/zus op het Picasso?

Ouderlijk gezag ligt bij

beide ouders

moeder

vader

ja

verzorger/voogd

ZORG

De leerling wil indien mogelijk graag in de klas bij (max. 3 namen)

Heeft de leerling een diagnose/verklaring voor:

dyslexie

ADHD/ADD

hoogbegaafdheid

Heeft de leerling op de basisschool didactische en/of sociaal-emotionele ondersteuning ontvangen?

nee

anders

ja

Verwacht u dat de leerling in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied?
nee

ja (evt. toelichting)

HUIDIGE SCHOOL

Overige bijzonderheden (lichamelijke problemen, medicijngebruik, etc.)?

Huidige school
Locatie/adres

Plaats

Naam huidige leerkracht
Huidige groep/klas/niveau

Graag ook de andere kant invullen >>

nee

OUDERS / VERZORGERS

Naam ouder/

Naam ouder/

verzorger 1

verzorger 2

vader
Tussenvoegsel

moeder

anders

			

vader
Voorletters

anders

			

Voorletters

Telefoonnummer 1 		

Telefoonnummer 1 		

Telefoonnummer 2

Telefoonnummer 2

E-mail

E-mail

ADRES GRAAG INVULLEN ALS DAT ANDERS IS DAN ADRES VAN LEERLING

ADRES GRAAG INVULLEN ALS DAT ANDERS IS DAN ADRES VAN LEERLING

Straat

Straat

Huisnummer		

Postcode

Huisnummer		

Woonplaats

Postcode

Woonplaats

Facturen worden voldaan door (debiteur)

ONDERTEKENING

Tussenvoegsel

moeder

ouder/verzorger 1

ouder/verzorger 2

anders

Ondergetekende(n) stemt/stemmen in met:
- het opvragen van gegevens van de leerling bij betrokken instanties, zoals scholen en het samenwerkingsverband.

ja

nee

- het bespreken van de ondersteuningsbehoefte van de leerling met het samenwerkingsverband,

ja

nee

schoolmaatschappelijk werk en/of leerplicht.
Ondergetekende(n) melden de leerling aan op het Picasso Lyceum voor schooljaar 2022-2023 en gaat/gaan akkoord met de afspraken
die vermeld staan in de schoolgids en op de website www.picasso-lyceum.nl.

Plaats						

Datum

Handtekening
Handtekening 						
ouder/verzorger 1

ouder/verzorger 2

WAT IS ER NOG MEER NODIG VOOR DE AANMELDING?
- BIJ AANMELDING VOOR LEERJAAR 1:

het ondertekend ‘formulier voor aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer’ of het adviesformulier welke verstrekt is door de basisschool
- BIJ AANMELDING VOOR LEERJAAR 2 OF HOGER:

het laatste overgangsrapport vorige school
- Verklaringen die van toepassing zijn voor de plaatsing van de leerling, zoals dyslexieverklaring, verklaring hoogbegaafdheid, e.d.
HOE KUN JE HET FORMULIER EN DE BIJLAGEN INLEVEREN?
Het ingevulde aanmeldformulier inclusief bijlagen kan op de volgende manieren worden ingeleverd:
- Digitaal

Het aanmeldformulier kan digitaal worden ingeleverd via de website www.picasso-lyceum.nl

- Per post		

Picasso Lyceum | t.a.v. aanmeldcommissie | Paletsingel 38c | 2718 NT Zoetermeer

- Afgeven

Het aanmeldformulier kan worden ingeleverd bij de receptie van onze school.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. We staan u graag te woord.
telefoon

079 347 17 00

e-mail

info@picasso-lyceum.nl

Meer informatie over onze school en de aanmelding staat ook op www.picasso-lyceum.nl

Wat fijn
dat je kiest
voor Picasso!

