
                                                                                  

 

             
      Aanmeldformulier 

Voor schooljaar 2022-2023 
gymnasium 
 
Voor welk leerjaar wilt u uw kind aanmelden? 

Welk leerjaar?     
  leerjaar 1* 
  leerjaar 2  
  leerjaar 3 

  leerjaar 4  
  leerjaar 5   
  leerjaar 6 

 
* De leerling wordt geplaatst in de 
 gymnasiumopleiding op basis van  

het advies van de basisschool.  
Adviesformulier po-vo van de  

basisschool bijvoegen. 
 
Leerjaar 4, 5 of 6 
Welk profiel?      
 
 

 

  Cultuur & Maatschappij 
  Economie & Maatschappij 
  Natuur & Gezondheid 
  Natuur & Techniek 

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat Trinitas Gymnasium de school van eerste voorkeur is.     ja      nee 
Gegevens leerling 
Achternaam Burgerservicenummer 

Voornamen voluit Voorletters 

Roepnaam                   jongen    meisje 

Geboorteplaats Geboortedatum 

Geboorteland Nationaliteit 

Welke taal wordt er thuis gesproken? 

Datum aankomst in Nederland 
(indien van toepassing) 

Volgt onderwijs in Nederland sinds 
(indien van toepassing) 

Straat  Huisnummer 

Postcode/Plaats 

Telefoonnummer thuis Mobiel nummer leerling 

E-mailadres leerling 

Bijzonderheden 
Heeft uw kind een 
dyslexieverkla-
ring? 

  ja (graag een kopie bijsluiten) 
  nee  

Heeft uw kind een zwemdi-
ploma? 

  ja 
  nee  

Wordt uw kind begeleid door PoA?  
(Passend onderwijs Almere) 

  nee            ja, graag kopie bijsluiten 

Is er bij uw kind sprake van een extra ondersteuningsbehoefte? Bijvoorbeeld t.g.v. ADHD, ASS, sociaal-     ja 
emotionele en/of gedragsproblematiek, fysieke beperking en/of leerachterstanden?                                  nee 
 
*Indien ja: welke aanvullende ondersteuning is noodzakelijk/gewenst? Omschrijf dit op een aparte bijlage zo dui-
delijk mogelijk. Hierover wordt contact met u opgenomen.  
Zijn er bijzonderheden die voor school van belang kunnen zijn? Denk hierbij aan gezondheid, medicijngebruik, 
thuissituatie, op sociaal-emotioneel gebied etc. 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Antwoordnummer 1611, 1300 WE Almere 
Sas van Gentlaan 6, 1324 CT Almere 

Telefoon 036 - 845 24 00 
trinitasgymnasium@hetbaken.nl 

www.trinitasgymnasium.nl 



           
Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 
Algemeen    

Leerling woont bij   beide ouders   vader   moeder   voogd   anders namelijk: 

Zitten/zaten er broers/zussen op een school van Het Baken Almere?  nee   ja, namelijk   
Ouder/verzorger 1   

Naam en voorletters     man     vrouw 

Adres    

Postcode/plaats    

Telefoonnummer  Mobiel  

E-mailadres*                   * noodzakelijk ivm digitale correspondentie 

Ouder/verzorger 2  

Naam en voorletters     man     vrouw 

Adres    

Postcode/plaats    

Telefoonnummer  Mobiel  

E-mailadres*              * noodzakelijk ivm digitale correspondentie 

Gegevens huidige school 
Naam school 

Adres 

Postcode/Plaats 

Telefoonnummer 

Naam leerkracht/mentor 

Groep/leerjaar 

E-mailadres 

Is uw kind blijven zitten? 
Bij inschrijving voor leerjaar 2, 3, 4, 5 of 6 

 Leerjaar  Opleiding  

Huidige opleiding 
 

 1 
 2 
 3 

  4 
  5 
  6 

    
   gymnasium 

Reden voor verlaten huidige school 
Ondertekening*  Verzenden 
Naam  
 
 
Datum 

Handtekening 
 
 
 

U kunt dit formulier en een kopie van het adviesformu-
lier van de basisschool, toesturen naar:   
Het Baken Almere 
t.a.v. de Leerlingenadministratie  
Antwoordnummer 1611, 1300 WE Almere  
Ook is het mogelijk dit formulier in te leveren bij de  
receptie van de school. 

Naam 
 
 
Datum 

Handtekening 
 
 
 

Ondergetekende verklaart hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met genoemde voor-
waarden en met het onderwijsprogramma van Trinitas Gymnasium zoals genoemd in de schoolgids. 
Formulieren die niet naar waarheid zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen en de aanmelding wordt automatisch afge-
wezen. Ondergetekende gaat akkoord met de overdracht van leerlinggegevens van de huidige school en voorgaande scholen naar 
de school van aanmelding. Indien sprake is van extra ondersteuningsbehoeften, gaat ondergetekende akkoord met het opvragen 
van informatie bij alle betrokken externe hulpverleners. Trinitas Gymnasium gaat met deze persoonsgegevens vertrouwelijk om, 
dit geheel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
*Alle gezaghebbende ouders/verzorgers dienen te ondertekenen.  



           
Roepnaam en achternaam leerling 
 
 
Overige gegevens t.b.v. de begeleiding van de leerling 
Motivatie keuze voor gymnasium 
 
 

 
 

Korte typering / omschrijving van de leerling 
 
 

 

Is er een rapport beschikbaar waaruit blijkt 
dat uw kind hoogbegaafd is? 

  nee            ja (graag een kopie bijsluiten) 

Heeft uw kind ervaring met het maken van huiswerk? Zo ja, heeft dit problemen opgeleverd? 
 
 
Heeft uw kind meegedaan aan een plusklas, talentenlab, etc. of zat uw kind in een neo-klas? Zo ja, welke onder-
steuning heeft uw kind gehad en wanneer? 
 
 
Heeft uw kind op de basisschool versneld? Zo ja, welk leerjaar? 
 
 
Waar liggen de talenten van uw kind, waar blinkt uw kind in uit? 
 
 
Kreeg uw kind op de basisschool extra ondersteuning? Zo ja, welke? 
 
 
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op het gymnasium? Zo ja, welke? 
 
 
Is uw kind op school gepest? 
 
 
Heeft u nog tips voor de mentor en vakdocenten? 
 
 
Wil graag in de klas geplaatst worden bij: (er wordt geprobeerd aan deze wens tegemoet te komen, maar dit is geen garantie)  
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