ATHENEUM -GYMNASIUM - incl. VWO + Technasium/TTO)
HAVO (incl. Technasium/TTO) – MAVO+ - VMBO B/K
(Vakcolleges Techniek en Mens & Dienstverlenen)

Aanmeldingsformulier leerjaar ……

2019-2020

I. Persoonlijke gegevens van de leerling
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Officiële achternaam (indien afwijkend)
Voorna(a)m(en) voluit
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burger servicenummer van leerling (BSN)
Datum in Nederland
(indien in ander land geboren)
Nationaliteit
2e Nationaliteit (indien van toepassing)
Postcode
Huisnummer
Straat
Woonplaats
Huistelefoon
Mobiel nummer leerling
E-mailadres leerling
Naam huidige school
Contactpersoon
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer

Aantal jaren basisonderwijs in Ned.
Huisarts / Huisartsenpraktijk
Telefoonnummer
Plaats

□ jongen

Graag een
recente
pasfoto
bijvoegen

□ meisje

II. Persoonlijke gegevens ouders/verzorgers
Leerling woont bij

Wettelijk vertegenwoordiger

□ vader en moeder
□ vader □ moeder □ verzorger
□ co-ouderschap
□ vader en moeder □ vader □ moeder □ verzorger

Achternaam vader/verzorger*
Voorvoegsels
Voorletter(s)
Geboorteland
Nationaliteit
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Huistelefoon
Telefoonnummer werk
Mobiel
E-mailadres
Bankrekeningnummer IBAN
Achternaam moeder/verzorger*
Voorvoegsels
Voorletter(s)
Geboorteland
Nationaliteit
Straat en huisnummer
(indien afwijkend van bovenstaand)
Postcode en Woonplaats
(indien afwijkend van bovenstaand)
Huistelefoon
(indien afwijkend van bovenstaand)

Telefoonnummer werk
Mobiel
E-mailadres
Bankrekeningnummer IBAN

III. Niveauwensen leerling, ouders, en huidige school
Niveau

Wens leerling/ouders

Huidig niveau

VWO Plus afdeling
VWO
(advies vwo of
VWO / TTO
havo/vwo nodig)
HAVO afdeling
HAVO
(advies havo of
HAVO / TTO
mavo/havo nodig)
MAVO Plus
(advies mavo of VMBO kader/mavo nodig.)
VMBO B/K Vakcollege
MENS & DIENSTVERLENEN

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□ basis
□ kader
□ basis
□ kader
□ ja

□ basis
□ kader
□ basis
□ kader
□ nee

VMBO B/K Vakcollege
TECHNIEK
Extra ondersteuningsbehoefte?(voorheen lwoo)

IV. EXTRA’S:

Sport- of Theaterklas en Anglia (niet verplicht)

HELINIUM biedt in leerjaar 1 en 2 de mogelijkheid om op vrijdagmiddag één extra keuze te maken
voor Sport- of Theaterklas (valt buiten het reguliere rooster)
SPORTKLAS (EXTRA KOSTEN: € 120,-

PER JAAR)

THEATERKLAS (EXTRA KOSTEN: €120,- PER JAAR)
Interesse in ANGLIA ? (EXTRA KOSTEN: €140,- PER JAAR)
Interesse in COMPUTERTYPEN? (EXTRA KOSTEN: €100,- PER JAAR)

□
□
Ja: □
Ja: □

□
Nee: □
Nee:

V. Advies/Keuzegesprek met school
OUDERS/VERZORGERS WENSEN
ADVIES/KEUZEGESPREK MET SCHOOL

□ ja

□ nee

VI. Wensen in verband met klassenindeling
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Bijzonderheden / opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII. Akkoordverklaring en ondertekening
Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft ondergetekende, vader/moeder/verzorger*,
aan geen bezwaar te hebben tegen de overdracht van de gegevens van de school van herkomst aan
HELINIUM.
Wanneer in verband met plaatsing op HELINIUM een toelatingsonderzoek noodzakelijk is, mag dat
uitgevoerd worden.
Vader/moeder/verzorger* geeft toestemming de gegevens van de leerling op te nemen in een
systeem ten behoeve van het onderwijs met inachtneming van de geldende regels in de Wet
Persoonsregistratie

Ondergetekende,
vader/moeder/verzorger*, vraagt hierbij toelating van zoon/dochter* tot HELINIUM te Hellevoetsluis.

Naam: _______________________________

Datum: ______________
*

a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is

handtekening:

scholengemeenschap voor
ATHENEUM - GYMNASIUM (incl. VWO+ (Technasium, TTO)
– HAVO (incl. Technasium, TTO) - MAVO Plus - VMBO bk
(Vakcolleges Techniek en Mens & Dienstverlenen)
Bezoekadres gymnasium/atheneum/havo/mavo:
Fazantenlaan 1
Bezoekadresvmbo bk: Fazantenlaan 1a
Postadres:
Postbus 121, 3220 AC Hellevoetsluis
Telefoon: 0181 316 488
Fax: 0181 324 642
E-mail: info@helinium.nl
Website: www.helinium.nl

