Invullen STGS
Llnr:

Volgnr:
Cam.nr:

 Advies/code
 TL

 COB

Aanmeldingsformulier 2019-2020
Leerlinggegevens
Achternaam
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geslacht

M/V

Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
Geboorteplaats en –land
Nationaliteit
Datum in Nederland
Datum onderwijs in Nederland
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (thuis)

Vast

Mobiel

Mobiel nummer (van het kind)

Gegevens basisschool
Laatst bezochte basisschool
Plaats
Naam directeur
Naam groepsleerkracht
Naam plusklasbegeleider (indien van toepassing)
Heeft uw kind alle groepen op deze school
doorlopen?

 Ja
 Nee, alleen de groepen 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Advies basisschool

Op de volgende pagina’s is een aantal vragen gemarkeerd met een sterretje (*).
De gevraagde informatie maakt het voor ons als school gemakkelijker uw kind goed te begeleiden.
U bent echter niet verplicht deze informatie te verstrekken.
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Gegevens van de ouders
Gegevens ouder 1 = de ouder bij wie de leerling woont indien ouders gescheiden leven.

Ouder 1

 vader  moeder

Ouder 2

 vader  moeder

Achternaam

Achternaam

Voornamen

Voornamen

Geboortedatum *

Geboortedatum *

Geboorteland *

Geboorteland *

Nationaliteit *

Nationaliteit *

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon werk

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

E-mailadres

E-mailadres

Beroep *

Beroep *

Opleiding *

Opleiding *

Wettelijke
 Ja
vertegenwoordiger?  Nee

Wettelijke
 Ja
vertegenwoordiger?  Nee

Gegevens voogd (Indien aangesteld)
Naam + voornaam
Adres

Postcode

Telefoon thuis

Woonplaats

Telefoon mobiel

Telefoon werk

Beroep *

E-mailadres

Gegevens van het gezin
Gezinssamenstelling *
Gezinssituatie *
Zijn beide ouders in leven? *
Reeds broertje(s)/ zusje(s) bij ons op
school? *
Welke taal/talen wordt/worden thuis
gesproken? *
Bijzondere omstandigheden binnen
het gezin *

vader / moeder / __ broer(s) / __ zusje(s)
De leerling is het ____ kind in het gezin
 beide ouders
 vader
 co-ouderschap
 moeder
 Ja
 Nee, vader/moeder overleden sinds:
 Nee
 Ja, nl.:

(bv. gezinssituatie, ouder langdurig in
buitenland, bijzondere (gezondheids-)
problemen huisgenoten)
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Aanvullende gegevens van de leerling
Heeft de leerling extra ondersteuning nodig
(gehad) in het kader van passend onderwijs?

Indien Ja:
Is er een ontwikkelingsperspectief (OPP)
opgesteld?

 Nee
 Ja, al gehad (Graag nader toelichten.)
 Ja, naar verwachting wel (Graag nader toelichten.)
Nadere toelichting:

 Nee
 Ja

Is er sprake dyslexie of dyscalculie?

 Nee
 Ja - dyslexie
 Ja - dyscalculie
(Graag recent onderzoeksrapport bijvoegen.)

Is de leerling langdurig ziek geweest? *

 Nee
 Ja. Wanneer?:

Staat de leerling thans onder medische
controle? *

 Nee
 Ja, voor:

Draagt de leerling een bril of contactlenzen? *

 Nee
 Ja

Is er speciale aandacht i.v.m. verminderd
gezichtsvermogen nodig? *

 Nee
 Ja, nl.:

Is er speciale aandacht i.v.m. verminderd
gehoor nodig? *

 Nee
 Ja, nl.:

Zijn er overige lichamelijke/psychische
klachten? *

 Nee
 Ja, nl.:

Aanvullende gegevens
De leerling zou graag in de klas willen bij
(max. 2 namen): *
Bent u van plan uw kind nog op een andere
school voor voortgezet onderwijs in te
schrijven? *
Zo ja, welke school verdient uw eerste
voorkeur? *

 Nee
 Ja, bij:
 Stedelijk Gymnasium Schiedam
 Bovengenoemde andere school
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Toelichting en nadere bepalingen
-

-

-

-

Iedereen die zich thuis voelt op het Stedelijk Gymnasium Schiedam en zich kan vinden in onze
uitgangspunten bij de vormgeving van ons onderwijs is van harte welkom. Deze uitgangspunten staan in
onze schoolgids, die u kunt vinden op onze website.
In het kader van de per 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) melden wij u dat de door u ingevulde gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde
leerling-administratie.
Het Stedelijk Gymnasium Schiedam gebruikt foto’s en beelden van activiteiten met leerlingen in
publicaties van de school. Via een apart formulier kunt u aangeven voor welke doeleinden u toestemming
geeft voor het gebruik van deze foto’s.
Actuele informatie omtrent de leerling/school wordt via e-mail aan de ouders/verzorgers verzonden.
Daarom is uw e-mailadres noodzakelijk.
Met de aanmelding verklaart u de financiële bijdragen voor de diverse schoolactiviteiten tijdig te zullen
voldoen en verklaart u dat uw kind aan alle door de school georganiseerde activiteiten, inclusief de
(meerdaagse) excursies, zal deelnemen.

Ik verklaar kennis genomen te hebben van het aannamebeleid van het Stedelijk Gymnasium Schiedam, zoals
dat is omschreven op de website van de school en op het laatste blad van dit aanmeldingsformulier.

Aldus naar waarheid ingevuld, te ____________________________________, (datum) _______________

Ondertekening
Naam ouder/verzorger 1:
Handtekening ouder/verzorger 1:

Naam ouder/verzorger 2:
Handtekening ouder/verzorger 2:
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Toestemming gebruik beeldmateriaal
Schiedam, februari 2019

Beste ouder/verzorger,

Op onze school worden regelmatig bij verschillende gelegenheden en activiteiten (o.a. sportdagen,
schoolreisjes, schoolfeesten en lessen) opnames gemaakt. Met dit beeldmateriaal (foto’s en video’s)
laten we zien waar we mee bezig zijn. Het gaat hierbij om gebruik van het beeldmateriaal op de
schoolwebsite, in nieuwsbrieven, in de schoolgids en op sociale media van de school. Het is mogelijk
dat uw zoon/dochter op dit beeldmateriaal te zien is.
Vanuit de wetgeving zijn we verplicht, als uw zoon/dochter jonger is dan 16 jaar, om aan de
ouders/verzorgers toestemming te vragen voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Het is goed uw
zoon/dochter hierbij te betrekken en dit verzoek met hen te bespreken. Voor leerlingen van 16 jaar
en ouder geldt dat ze zelf toestemming moeten geven.
Uitgangspunten:
•
•
•
•
•

wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s,
wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden,
er worden geen namen of andere info bij foto’s en video’s geplaatst,
uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt,
de school is niet verantwoordelijk voor het plaatsen en/of verspreiden van beeldmateriaal
via social media van derden (medeleerlingen, ouders, etc.).

Door middel van deze brief vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waarop
uw zoon/dochter te zien is. Indien wij beeldmateriaal van uw zoon/dochter, anders dan in
bovengenoemde doelen wordt benoemd, gebruiken dan zal daar expliciet toestemming voor worden
gevraagd.
Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.
U mag later natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken.
U kunt u per onderdeel aankruisen of u al dan niet toestemming verleent voor het aangegeven doel.
Graag ontvangen wij een getekend toestemmingsformulier van u tijdens het aanmeldingsgesprek.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groet,
drs. B.C.B.M. Hamans, rector
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal schooljaar 2019-2020
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van
Naam leerling: _________________________________________________
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door het Stedelijk Gymnasium Schiedam gebruikt mag
worden voor de onderstaande categorieën, geldende voor de periode dat de leerling aan de
school verbonden is, met de wetenschap dat op elk moment de toestemming kan worden
gewijzigd.
Beeldmateriaal mag
door het Stedelijk
Gymnasium Schiedam
gebruikt worden
de pasfoto

de klassenfoto

in de schoolgids,
schoolbrochure en/of
andere vormen van PR

op de (openbare)
website van de
school
in het fotojaarboek voor
examenkandidaten
bij de diploma-uitreiking
in de (digitale)
nieuwsbrief
op social media
accounts van de school

voor opleidings- en
coachingsdoeleinden
van docenten en
stagiaires

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen

Toestemming*

Jaarlijks worden leerlingen individueel gefotografeerd.
Deze foto wordt alleen beschikbaar gesteld aan de
ouders/verzorgers van de betrokken leerling. De foto
wordt gebruikt voor interne doeleinden.
Jaarlijks worden leerlingen als klas gefotografeerd. Deze
foto wordt beschikbaar gesteld aan alle
ouders/verzorgers van de leerlingen van deze klas.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school en de onderwijs
mogelijkheden.
Hierin wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PRdoeleinden van de school.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school, het onderwijs en diverse
schoolactiviteiten (zoals schoolreisjes, excursies,
schoolfeesten, etc).
Naslagwerk voor leerlingen van hun examenjaar op de
school.
Beeldmateriaal waarmee momenten van de geslaagden
worden getoond bij de diploma-uitreiking.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school.
Informatie verspreiden over activiteiten en
ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het
gegeven onderwijs op school.
Beeldmateriaal ter beoordeling van de ontwikkeling en
vordering van docenten en stagiaires. Dit materiaal is
voor intern gebruik en wordt alleen gedeeld met het
betrokken opleidingsinstituut.

 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee

 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:

_______________________________________

Naam ouder(s)/verzorger(s):

_______________________________________

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

_______________________________________
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Aanmeldingscriteria 2019-2020
Wij heten alle leerlingen, die met enthousiasme kiezen voor gymnasiaal onderwijs van harte welkom.
Leerlingen met een brede interesse, een leergierige houding en een gezonde portie werklust gaan bij ons een
mooie schooltijd tegemoet. Voor deze grote groep leerlingen hebben wij een passend onderwijsaanbod.
Daarnaast zijn wij als school gespecialiseerd in het onderwijs aan een kleinere groep hoogbegaafde leerlingen.
Maar om onze school met succes te doorlopen is het beslist niet noodzakelijk om hoogbegaafd te zijn.
Het advies van de basisschool is het belangrijkste criterium voor aanmelding.
Daarbij geldt het volgende:
1. Leerlingen met een enkelvoudig VWO advies zijn rechtstreeks toelaatbaar. Via een formulier op de website
kunnen ouders zich vanaf 1 februari 2019 inschrijven voor een aanmeldgesprek en daarbij een eerste en
tweede voorkeursdatum en tijdstip aangeven. Aanmeldgesprekken vinden plaats tussen woensdag 20 en
zaterdag 23 maart 2019.
Ouders ontvangen na inschrijving een definitieve uitnodiging. Zij downloaden voorafgaand aan het gesprek
het aanmeldingsformulier van de site en nemen dit mee samen met het advies van de basisschool.
2. Leerlingen met een gemengd HAVO/VWO advies kunnen zich via het formulier op de website inschrijven
voor een aanmeldgesprek. Wij gaan graag met deze leerlingen en hun ouders in gesprek om samen te
onderzoeken of gymnasiaal onderwijs het meest passende onderwijs voor hen is.
Naast de uitkomst van dit gesprek betrekken wij ook graag de uitslag van de later in het schooljaar af te
leggen eindtoets in het basisonderwijs bij de aanname.
Naast aanmelding bij onze school is het voor deze leerlingen aan te bevelen zich ook bij een HAVO/VWO
school aan te melden.
3. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs, gelden
aanvullende regels, die we in een apart document hebben verwoord. U kunt dit document downloaden via
de website.
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