Leest u a.u.b. de belangrijke informatie op de achterkant van dit formulier.

1. AANMELDING VOOR HET EERSTE LEERJAAR
 vwo(gymnasium)**
 vwo(atheneum)

Advies/Afdeling*
*
**
***

havo/vwo
 havo

 havo/vmbo-t***
 vmbo-t***

Definitieve plaatsing is afhankelijk van het advies van de basisschool en het resultaat van de centrale matching.
Op Lumion wordt géén gymnasium aangeboden, wel is het mogelijk met een gymnasium advies naar het vwo te gaan.
Op Lumion wordt gesproken over mavo in plaats van vmbo-t.

2. PERSOONSGEGEVENS VAN DE LEERLING
Volledige achternaam
Roepnaam

 Man

Geslacht

 Vrouw

Voorna(a)m(en)
BSN (Sofinummer)

Geboortedatum

Geboorteland

Geboorteplaats

Nationaliteit 1

Nationaliteit 2

Datum in Nederland

DAG

MAAND

DAG

MAAND

JAAR

JAAR

3. ADRESGEGEVENS VAN DE LEERLING
 moeder*

 vader*

 anders*

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Vaste telefoon thuis

0

Mobiel LEERLING

06

* Als de leerling niet bij beide ouders woont, vult u a.u.b. dan ook punt 8 in op de volgende pagina.
4. HANDTEKENINGEN

Ondergetekende(n) ouder(s)/verzorger(s)geeft/geven toestemming aan de basisschool en het Lumion om de informatie, die
van belang is voor een goede begeleiding van de aangemelde leerling, uit te wisselen en gaan er tevens mee akkoord dat hun
gegevens en de gegevens van de aangemelde leerling worden bijgehouden in onze database.

Vader/Voogd/Verzorger
Moeder/Voogd/Verzorger
Datum

Lumion, Anderlechtlaan 3, Postbus 96051 1006 EB Amsterdam, 020-6675353, info@lumion.amsterdam
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 beide ouders

Leerling woont bij
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5. GEGEVENS VADER/VERZORGER
Volledige achternaam
Voornamen
Geboortedatum

DAG

MAAND

JAAR

Geboorteland

1e Nationaliteit
Hoogst genoten opleiding

2e Nationaliteit
geen

PO

VO

MBO

HBO

Mobiel vader

Universiteit

Telefoon werk

E-mail vader

6. GEGEVENS MOEDER/VERZORGSTER
Volledige achternaam
Voornamen
Geboortedatum

DAG

MAAND

JAAR

Geboorteland

1e Nationaliteit
Hoogst genoten opleiding

2e Nationaliteit
geen

PO

VO

MBO

HBO

Mobiel moeder

Universiteit

Telefoon werk

E-mail moeder

7. GEZINSGEGEVENS
Welke taal/talen spreekt u thuis?
Hoeveel kinderen heeft u?
Staan er nog andere kinderen van u op het Lumion ingeschreven?
Naam kind 1

Zit in klas

Naam kind 2

Zit in klas

Naam kind 3

Zit in klas

 JA

 NEE

Het feit dat er één of meer kinderen uit uw gezin op het Lumion (voormalig Caland 2) zit(ten) betekent NIET dat deze aanmelding
voorrang krijgt op andere inschrijvingen.
8. AFWIJKEND OF EXTRA POSTADRES (Niet het leerlingadres)
Dit is het adres van
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Opmerking

 Vader

 Moeder

 Verzorger

 Anders
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9. OVERIGE GEGEVENS
Kan de leerling zwemmen?

 Ja

 Nee

Heeft de leerling een zwemdiploma?

 Ja

 Nee

 Ja (graag toelichten)

 Nee

 Ja

 Nee

Is de leerling bij een arts in behandeling

Wilt u een beroep doen op de hardheidsclausule*

*De school kan een leerling met zwaarwegende sociale of medische omstandigheden voorrang verlenen bij plaatsing. (max 2% van onze
capaciteit).
Kan de leerling de gymnastieklessen volgen?

 Ja

 Nee (graag toelichten)

Heeft de leerling een vorm van dyslexie?

 Ja

 Nee

 Ja (dan bijvoegen!)

 Nee

Heeft de leerling een officiële dyslexieverklaring?

10. GEGEVENS BASISSCHOOL
Naam basisschool
Naam intern begeleider of leerkracht van groep 8
Telefoonnummer
E-mailadres

11. EVENTUELE OVERIGE INFORMATIE VAN BELANG VOOR DE SCHOOL
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12. KENNISMAKINGSMIDDAG LUMION

Na de aanmeldperiode is er voor nieuwe leerlingen een kennismakingsmiddag, waarin ook de motivatie voor LUMION
aan bod komt.
U krijgt daar nog een uitnodiging met meer informatie over.

BELANGRIJKE INFORMATIE/DOCUMENTEN NODIG BIJ INSCHRIJVING

Een inschrijving kan uitsluitend in behandeling worden genomen onder de volgende voorwaarden.
De volgende documenten en gegevens moeten worden overlegd:
 Het aanmeldingsformulier VO (krijgt u van de basisschool van uw kind).
 Lijst met scholen van voorkeur van uw kind.
 Het Burger Service Nummer (BSN, voorheen Sofinummer genoemd) moet ingevuld staan op het
aanmeldingsformulier. (U vindt het BSN bijvoorbeeld op het persoonlijk ID of persoonlijk paspoort, maar ook op de
zorgpas van uw kind).
 Het formulier moet worden ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s), óók onderstaand privacy gedeelte!
 Wij stellen het op prijs als u een kopie meeneemt van een geldig identiteitsbewijs van uw kind.

IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS VRAAGT DE SCHOOL UW TOESTEMMING OM:






relevante leerling-gegevens te geven aan schoolgekoppelde instanties (zoals schoolbegeleidingsdienst)
als daartoe aanleiding is.
foto en filmbeelden van ouders en kinderen, genomen tijdens schoolactiviteiten, te benutten voor verschillende
mediakanalen (zoals schoolgids, website, brochure en social media) van de school.
film- en fotomateriaal in opdracht gemaakt te mogen gebruiken voor interne en externe doeleinden.
filmmateriaal te mogen maken en bespreken ten behoeve van onderwijskundige doelen.

□ Akkoord

□ Niet akkoord

Handtekening ouder / verzorger

Het privacy reglement is eventueel ook digitaal op te vragen via info@lumion.amsterdam

DIT NIET INVULLEN
Verwerkt door

Leerling-ID

