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W www.atchilversum.nl
A

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Geachte ouder,
Om uw zoon of dochter aan te melden op het Alberdingk Thijm College is het noodzakelijk dat u dit
aanmeldingsformulier volledig invult en aan ons retourneert. De door u verstrekte gegevens zullen uiteraard
vertrouwelijk behandeld worden. Informatie over de school en het onderwijsaanbod vindt u in ons informatieboekje
en op onze website www.atchilversum.nl
Met vriendelijke groet,
E.R. de Boer, rector

Gegevens van de leerling
Achternaam

Mobiel leerling

Voorvoegsel

E-mail leerling

Voornamen

Geslacht

Roepnaam

Geboortedatum

Voorletters

Geboorteplaats/land

Adres*

Nationaliteit 1

Postcode*

Nationaliteit 2

Woonplaats*

Godsdienst

Telefoon thuis
Indien de leerling niet in Nederland geboren is, datum in Nederland
Burgerservicenummer van de leerling (= onderwijs-nummer)
* Alle post van school wordt naar dit adres gestuurd.

Mannelijk

Vrouwelijk

Laatst bezochte school
Naam school

Heeft de leerling op meer dan één school gezeten?

Directeur/rector

Zo ja, welke?

Leerkracht/mentor

van / tot

Adres

Directeur/rector

Plaats

Naam leerkracht/mentor

Postcode

Adres

Telefoon

Postcode

E-mail

Plaats

Soort onderwijs: basisschool/anders

Telefoon

Gedoubleerd?

Ja

Nee

E-mail

in groep/klas

Soort onderwijs
Gedoubleerd?

Ja

Nee

in groep/klas

De leerling wordt aangemeld voor:
De leerling word aangemeld voor:
Eerste leerjaar

Derde leerjaar

Vijfde leerjaar

Tweede leerjaar

Vierde leerjaar

Zesde leerjaar

Studierichting leerling:
gymnasium

vwo

havo

Gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Geslacht

Mannelijk

Geslacht

Vrouwelijk

Mannelijk

Nationaliteit

Nationaliteit

Geboorteplaats/land

Geboorteplaats/land

Mobiel

Mobiel

E-mail

E-mail

Relatie tot leerling

Ouder

Voogd

Verzorger

Relatie tot leerling

Vrouwelijk

Ouder

Adres (indien afwijkend van adres leerling)

Adres (indien afwijkend van adres leerling)

Woonplaats

Woonplaats

Postcode

Postcode

Telefoon

Telefoon

Voogd

Verzorger

Degene die de schoolbijdrage betaalt
Moeder

Vader

Voogd/verzorger

Persoonlijke gegevens (die voor school van belang kunnen zijn)
Heeft de leerling broers of zussen?

broer(s)

zus(sen)

Zitten er broers en/of zussen van de leerling op het Alberdingk Thijm College?
Nee

Ja, namelijk

Het Alberdingk Thijm College werkt binnen de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs samen
met de Alberdingk Thijm Mavo, de International School Hilversum ‘Alberdingk Thijm’, Groot Goylant, Laar & Berg en het
St. Aloysius College.

Heeft u nog andere kinderen op één van deze scholen?
Nee

Ja, namelijk

Heeft u opmerkingen over de gezinssituatie van de leerling die u voor de school belangrijk vindt?
Nee

Ja, namelijk

Is er een dyslexieverklaring of een andere verklaring m.b.t. speciale faciliteiten aanwezig?
Nee

Ja, namelijk

Heeft u opmerkingen over de gezondheid van de leerling die u voor de school belangrijk vindt?
Nee

Ja, namelijk

Toelichting
Grondslag van de school
Het Alberdingk Thijm College is een bijzondere school. D.w.z. dat de school ook eigen regels kan en mag
stellen. Met deze aanmelding erkent en accepteert u de grondslag van de school en de schoolregels,
zoals deze in de informatiegids en op de website van de school worden gepubliceerd.
Dienstverlening
De school ontwikkelt meer voorzieningen dan op basis van de bekostiging door de overheid mogelijk is.
Deze extra voorzieningen bestaan uit ICT-voorzieningen (waaronder een laptop), excursies, festiviteiten,
culturele activiteiten en overige voorzieningen. Voor een specificatie van deze voorzieningen verwijzen
we naar de jaarlijks af te sluiten dienstverleningsovereenkomst. De bijbehorende bedragen zijn na te vragen
bij de administratie.
De brugklas
Het Alberdingk Thijm College neemt tijdens de brugperiode, van de brugklas tot en met leerjaar 3, de tijd om
te bepalen wat de mogelijkheden van de leerling zijn. De leerling wordt geplaatst in een havo-, vwo- of
gymnasiumklas. Tijdens de brugperiode is het mogelijk dat van niveau gewisseld wordt. In onze havo-brugklas
zitten leerlingen waarvan de basisschool verwacht dat zij een havo-diploma kunnen halen. De lessen worden
gegeven op havo-niveau. De vwo-brugklas is voor leerlingen waarvan de basisschool verwacht dat zij een
vwo-diploma kunnen halen en voor leerlingen die een vwo-perspectief hebben. De lessen worden gegeven
op vwo-niveau. De gymnasium-brugklas is voor leerlingen die graag een uitdagende gymnasiumopleiding willen
volgen en waarvan de basisschool verwacht dat zij een vwo-diploma kunnen halen.
Plaatsing in de havo-brugklas
Leerlingen kunnen in de havo-brugklas geplaatst worden met een havo-schooladvies. Leerlingen met een
mavo/havo schooladvies kunnen alleen dan geplaatst worden, wanneer ze de aanbeveling voor type brugklas
’havo’ van de basisschool hebben gekregen.

Plaatsing in het vwo-brugklas
Leerlingen kunnen in de vwo-brugklas geplaatst worden met een vwo of een havo/vwo-schooladvies. Leerlingen met
een havo schooladvies en de aanbeveling voor type brugklas ’havo-vwo’ kunnen geplaatst worden als uit overleg tussen
het ATC en de basisschool blijkt dat de basisschoolleerkracht een positief advies afgeeft voor de vwo-brugklas.
Plaatsing in de gymnasium-brugklas
Leerlingen worden geplaatst in de gymnasiumbrugklas met een vwo-schooladvies of een havo/vwo-schooladvies in
combinatie met de aanbeveling voor type brugklas ‘vwo’.
Beleid van aanmelding/toelating
Informatie over het beleid van aanmelding/toelating van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, alsmede over de
mogelijkheden voor aandacht op maat vindt u op de website van het ATC. Als een leerling - om welke reden dan ook extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling op de betreffende school terecht kan.
We vragen u in dat geval om gegevens of rapportages over gedrags- of gezondheidsaspecten die van invloed kunnen zijn
op de leerprestaties van uw kind toe te voegen als bijlage bij dit aanmeldingsformulier. Eventueel kunt u hierover vooraf
contact opnemen met de coördinator Passend Onderwijs: Jeroen Zaagmans, j.zaagmans@atscholen.nl

Aanmelding
Plaats

Datum

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

N.B.: van bovenstaande gegevens wordt een gedeelte opgeslagen in een geautomatiseerde vorm van persoonsregistratie (“Magister”).
De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Graag aanvinken dat u de volgende noodzakelijke bijlages hebt bijgesloten:
Kopie paspoort of identiteitskaart van uw kind
Het originele adviesformulier van de basisschool
Wanneer de leerling na 1 september wordt aangemeld: 2 pasfoto’s
Wanneer van toepassing: gegevens of rapportages over gedrags- of gezondheidsaspecten die van invloed kunnen zijn
op de leerprestaties
Kopie laatste cijferlijst (bij instroom vanaf een school voor voortgezet onderwijs)
U kunt uw aanmeldingsformulier bij de administratie afleveren of per post sturen aan:
Alberdingk Thijm College
Laapersveld 9
1213 VB Hilversum

