
  

AANMELDINGSFORMULIER THORBECKE VO 2016 – 2017 Nieuwerkerk ad IJssel 

       
Datum inlevering formulier:                         Ingenomen door: 

 
 
Aanmelding voor : 
 
Leerjaar : 
 
Profiel    : 

 
Niveau   : 
 

Zi j-instroom : 
 

 
Definitief  geplaatst in :    
 
Leerjaar  : 
 
Profiel     : 

 
Niveau    : 
 

Zi j-instroom : 

 
 
 
      Pasfoto 
 
 

 
 
 

 
Indicatie lwoo:     ja  / nee     

 

  
Profielkeuze 

 
O      Theater 

 
O      Sport 
 

O      Media & Entertainment 
 
O      Studiewijs 

 

 

Persoonsgegevens van de leerling(e) 

Achternaam  

Voorvoegsel  

Voorna(a)m(en)  

Roepnaam  

Ges lacht  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Burgerservicenummer   

Datum vestiging Nederland (leerling)  

Nationaliteit 1  

Nationaliteit 2  

Voertaal thuis  

Postcode  

Adres   



Woonplaats  

Telefoonnummer thuis  

Mobiel tel. nummer leerling  

Aanta l kinderen in gezin  

Plaats van de leerling in het gezin 1e   2e   3e   4e   5e   6e  kind 

 

 
Persoonsgegevens moeder/verzorgster 

Achternaam  

Voorvoegsel  

Voorletters  

Adres  (indien afwijkend v.d. leerling)  

Postcode en Woonplaats  

Burgerservicenummer  

Mobielnummer  

Telefoonnummer werk  

Factuuradres (indien afwijkend)  

IBAN  

E-mailadres moeder/ verzorgster  

Beroep moeder / verzorgster  

 
 

Persoonsgegevens vader/verzorger 

Achternaam   

Voorvoegsel  

Voorletters  

Adres  (indien afwijkend v.d. leerling)  

Postcode en Woonplaats  

Burgerservicenummer  

Mobielnummer  

Telefoonnummer werk  

Factuuradres (indien afwijkend)  

IBAN  

E-mailadres vader / verzorger  

Beroep vader / verzorger    

 

  
Gegevens afleverende school / verleden 

Afleverende school  

Contactpersoon/werkdagen docent  

Adres  + plaats  



Telefoonnummer  

Laatst genoten onderwijs Bas isonderwijs       /    voortgezet onderwijs 

Is  de leerling al eens blijven zitten JA   /  NEE                   Zo ja , in welke klas/groep: 

Emai l docent  

Onderwijssoort (bij voortgezet onderwijs)  

Leerjaar  

Ci toscore (of vervangende test)  

Advies basisschool  

Gewenste opleiding  

Aanta l jaren onderwijs buitenland  

Aanta l jaren basisonderwijs Nederland  

Aanta l jaren voortgezet ow Nederland  

 
 

Overige gegevens betreffende de leerling 

Naam huisarts  

Telefoonnummer  

Draagt de leerling een bril/lenzen   JA  /  NEE 

Hoe is het gehoor van de leerling  GOED  / MINDER  / SLECHT 

Heeft de leerling zwemdiploma’s  JA  / NEE      Verplicht sportprofiel/ sportklas en SDV 

 
 

Opmerkingen m.b.t. de gezondheid van de leerling: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Heeft de leerling broers, zussen of andere familieleden op het Thorbecke VO : 
 
Naam kind: ________________________________ relatie:___________  
 
Naam kind: ________________________________ relatie:___________  

 
 
Zi jn er nog overige bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op het functioneren van uw zoon/dochter op onze school, bijv. 

gezinsomstandigheden, woonsituatie. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 



 

1.Toelating 

De school hanteert strakke intakeprocedures, met name voor de toelating tot de profiel klassen en voor het VMBO. Ondergetekende gaat akkoord met deze 
procedures.  

2.Identiteit Openbaar Onderwijs 

Het openbaar onderwijs in Rotterdam is er voor iedereen die de grondbeginselen van de Nederlandse rechtsstaat, in het bijzonder van artikel 1 van de 
Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de rechten van het Kind onderschrijft waarbij wordt uitgegaan van 
gelijkwaardige samenwerking op basis van respect en vertrouwen. Ondergetekende verklaart deze identiteit ten volle te onderschrijven.  

3.Leerlingstatuut en locatieregels 

Op het Thorbecke Voortgezet Onderwijs gaan we serieus om met de in het Leerlingenstatuut vastgestelde regels. Deze regels wor den in overleg met de 
Medezeggenschapsraad bepaald. Bovendien vinden we het belangrijk dat leerlingen zich houden aan de regels en omgangsvormen die per locatie zijn 
vastgesteld. Leerlingenstatuut en locatieregels zijn gepubliceerd op het intranet en liggen ter inzage op de administratie. Ondergetekende verklaart dat 
zijn/haar zoon/dochter zich aan de daarin gestelde regels zal houden. 

4.Sport & Bewegen 

Tijdens de Sport en Bewegen lessen  is het dragen van veilige en passende sportkleding verplicht. Onder passende kleding wordt verstaan: een wit T-shirt 
met korte mouwen en een korte blauwe sportbroek. Het dragen van een hoofddoek tijdens de gymlessen is uit oogpunt van veiligheid niet toegestaan, 
m.u.v. de speciaal voor sport geschikte ‘Capster, model Outdoor’. Ondergetekende verklaart deze regel te respecteren.  

5.Ouderbijdragen 

Ouders ontvangen bij aanmelding informatie over de ouderbijdragen. Deze staan ook op onze website, zodat eventuele wijzigingen daar voor alle ouders te 
vinden zijn. We zullen u deze digitaal factureren.  

6.Toestemmingsverklaring i.v.m. begeleiding van de leerling 

In het kader van een adequate begeleiding van de leerling verklaart ondergetekende toestemming te verlenen tot het opvragen van informatie over de 
leerling bij de afleverende school en tot het afnemen van testen ten behoeve van het onderwijs. Uiteraard zullen de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) 
op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten van de testen. Tevens wordt toestemming verleend tot opname van deze gegevens in het leerling-dossier 
en, indien hiertoe aanleiding bestaat, tot bespreking van de leerling in het Zorg Advies Team.  
Ondergetekende is ervan op de hoogte dat het leerling-dossier gebruikt wordt bij leerling-besprekingen en in geval van (her)plaatsing van de leerling. Dit 
alles vindt plaats conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Privacyreglement verwerking leerlingengegevens Thorbecke VO. 
 
 
 
Datum inlevering    _____________________     Handtekening ouder/verzorger _____________________ 
 
 



 
 

 
 
 
Informatie over de  Ouderbijdragen schooljaar 2016-2017 
 
Profielbijdrage 
Het Thorbecke V.O. ziet talentherkenning en talentontwikkeling als zijn belangrijkste opdracht. Om dat te kunnen realiseren worden er in de onderbouw 
speciale talentprogramma’s (profielen) aangeboden, waarin leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Deze inspanningen brengen echter 
ook extra kosten met zich mee (zoals kleding, extra huur sportaccommodatie, clinics, inrichting danszaal e.d.), die de school niet helemaal zelf kan dragen. 
We zijn dus genoodzaakt om daarvoor een (niet-vrijwillige) bijdrage in de kosten te vragen van ouders. We proberen dat bedrag elk jaar zo laag mogelijk te 
houden omdat we geen onnodige drempels willen opwerpen.  
Bij keuze tot deelname aan een van de sport- of cultuurprofielen verplicht ouder/verzorger zich tot betaling van de profielbijdrage gedurende de gehele 
onderbouw-periode. Al voor de zomervakantie worden deze gelden geïnd. 
N.B. Een leerling kan in de onderbouw NIET meer van profiel veranderen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de sch ool besluiten tot profielwijziging. U 
dient in dat geval contact op te nemen met de afdelingsleider. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Daarnaast vragen wij van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor het gebruik van en borg voor het sleuteltje van kluisjes, voor 
kopieerfaciliteiten, voor de introductieactiviteiten en de kosten van de jaarlijkse diplomering en diverse andere vieringen, maar we hebben deze bijdrage 
ook hard nodig om het algemene voorzieningenniveau van de school (ICT, informatievoorziening d.m.v. ouderavonden en het ouderbulletin, ouderportal van 
SOM, feestelijke diploma-uitreiking op een bijzonder locatie, duurzame investeringen die ten goede komen aan alle leerlingen, etc.) op een aanvaardbaar 
niveau te houden.  
 
Ouderraden 

De scholen van het Thorbecke V.O hebben actieve ouderraden, die de school met raad en daad terzijde staan. Deze ouderraden or ganiseren ook diverse 
activiteiten voor ouders en leerlingen. Om deze activiteiten mogelijk te maken, vragen de ouderraden een kleine bijdrage van € 15,-- per jaar van de ouders. 
Enkele voorbeelden van activiteiten die door de ouderraad worden ondersteund: extra bijdragen aan de kosten van buitenlandse reizen en brugklaskampen, 
bijdrage in de kosten van het  kerstgala, de introductiedag voor alle leerlingen. Dit kan van locatie tot locatie verschillen. De ouderraad van elke locatie 
beslist hoe deze gelden kunnen worden ingezet.  
 
Kampen en reizen 
Tenslotte zijn er de grootschalige evenementen zoals de kampen en de reizen, waar leerlingen aan deel kunnen nemen en waarvoor afzonderlijk de kosten 
in rekening zullen worden gebracht. Aan ouders die daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de ouderraad, wordt een lager bedrag in rekening gebracht t.a.v. 
de kosten van kampen en reizen, omdat de ouderraad hier een bijdrage voor geeft. 
 
Op de website kunt u de gevraagde bijdragen voor schooljaar 2016-2017 zien.  
 

 

 
 


