
           
           

INSTROOMFORMULIER NOTRE DAME 

 

We zijn ingenomen met uw verzoek om uw zoon/dochter aan te melden op onze school.  

Op dit moment kunnen we u helaas nog geen toezegging tot plaatsing doen. Zodra we onze 

prognoses voor het nieuwe schooljaar rond hebben (eind mei), zullen we uw verzoek de  

nodige aandacht geven. Indien wij uw zoon/dochter niet kunnen plaatsen, zullen wij dit  

formulier vernietigen.  

 

 

In welke leerjaar wil uw kind instromen? 

□ leerjaar 2  □ leerjaar 3  □ leerjaar 4  □ leerjaar 5 

 

Instroomdatum 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gegevens leerling 

Achternaam en voornamen leerling (voluit): 

………………………………………………………………………………………………………………….…………...……………… 

Roepnaam: ………………………………………………………………………………..…………………….……  M / V  

Geboortedatum: …………….…………….…… Geboorteplaats: …………….……………….….…………….. 

BSN-nummer: ………………………………………………      Nationaliteit: …………….……………….………………  

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….………………..   

Postcode / Woonplaats: ……………………………………………………..…………….….…………..….……….…….. 

 

Gegevens ouder/verzorger 1 

Voorletter(s) en achternaam:  ……………………………………………………………………………….. M / V 

Adres: …………………………………….………………………………………………………………..……………….………….. 

Postcode / Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: …………………………….…… Telefoonnummer mobiel: ..……………………….……… 

E-mail: ..………………………………………………………………………………..………………………………..……………. 

 

Gegevens ouder/verzorger 2 (ingeval van gescheiden ouders ook het 2e adres vermelden) 

Voorletter(s) en achternaam: ……………………………………………….….……………….………….. M / V 

Adres: ……………………………………………………..…………………………….………………………….…..……………... 

Postcode / Woonplaats: ……………………………………………………………………...……………..…….…………... 

Telefoonnummer: …………….……………..…..… Telefoonnummer mobiel: ...………………………..…….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………….…………..…….……....... 

 

Gegevens huidige school 

Naam / adres huidige school: ……………………………………………………….………………………….……………. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………….……………….……………..….…….. 

Naam en functie contactpersoon: ……………………………………………….………………………………………... 

Huidig leerjaar: ……………………………………………………………………………………………….…………….. 

Schoolcarrière (inclusief basisschool): ……………………………………….…………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………….….……………………….……………... 



 

           
 

Aanvullende gegevens 

Heeft de leerling een broer en/of zus op de Notre Dame?              □ Ja       □  Nee 

 

Verdere bijzonderheden t.b.v. aanmelding ( leer-, gezondheids- en/of gedrags-,  

persoonlijkheidsproblemen?  Denk bijvoorbeeld aan dyslexie, astma, AD(H)D (medicatie),  

autisme, rugzakje………..(etc): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat is de reden voor aanmelding op juist onze school? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

 

Voorkeur voor plaatsing in leerjaar / bij leerling ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

 

 

 

 

 

Naam en handtekening ouder/verzorger 1:  Plaats en datum: 

 

…………………………………………………………………………….…. ……………………………..……..….……………….. 

 

 

Naam en handtekening ouder/verzorger 2:  Plaats en datum: 

 

…………………………………………………………………………….…. ……………………………..……..….……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
Instroom leerling  vanuit  3 havo of  vmbo-t  in leerjaar 4 

- De leerling mag instromen in leerjaar 4, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- De leerling heeft vanuit de toeleverende school een positief advies voor havo. 

- Het gemiddelde van de eindcijfers op het VMBO-t diploma moet een zeven zijn. 

- De leerling heeft voor het vak Nederlands en Engels een voldoende op de eindlijst.  

- Dit geldt ook voor wiskunde indien dit vak wordt gekozen. 

- De leerling mag niet hebben gedoubleerd in leerjaar 4 van het VMBO-t. 

- Het te kiezen profiel op de havo moet aansluiten bij de gevolgde vakken op het VMBO-t. 

- De leerling mag niet doubleren in leerjaar 4 van de havo. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze decaan Marloes van der Wal  

 

 

Wat is je motivatie om de studie voort te zetten op havoniveau, i.p.v. bijv. op het MBO? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Aan welke vervolgopleiding na de havo denk je? En waarom ? 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

Noteer aan de hand van het bijgevoegde profielkeuzeformulier het gewenste profiel, de  

gewenste profielkeuzevakken en het gewenste vak in het vrije deel 

 

Profiel : ..……………………………………………………………………….………..………………….……………….…… 

Profielkeuzevakken: ..………….…………………………………………………………………………..……….………… 

Vak in het vrije deel: ..……….….………………………………………………………………..………..………………… 

 

In welke vakken wordt examen gedaan en wat is de verwachting ten aanzien van het  

eindcijfer  

 

Vak:    Cijfer:  Vak:   ____Cijfer: 

1. …………………………………..… ……….  6. …………………….…………  ………. 

2. …………………………………….. ……….  7. ………………….…………..   ………. 

3. ……………………………….……. ……….  8. ……………………….……..   ………. 

4. ……………………………………. ……….  9. ………………….…………..   ………. 

5. …………………………….………   ……….  10. ………………………….…..   ………. 

 

 

Handtekening leerling:     Plaats en datum: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Naam en handtekening ouder/verzorger 1:  Plaats en datum: 

…………………………………………………………………………….…. ……………………………..……..….…….…….. 

 

Naam en handtekening ouder/verzorger 2:  Plaats en datum: 

…………………………………………………………………………….…. ……………………………..……..….………….. 

 


