
Pagina 1 
 
 

Naam leerling___________________ 
 

Aanmeldingsformulier havo 4  2023 
 
Lever het aanmeldformulier uiterlijk 24 februari 2023 in bij de decaan van jouw eigen school 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er zijn vijf scholen in de Zaanstreek die havo onderwijs aanbieden: Bertrand Russell College,  
Blaise Pascal College, Het Saenredam, St. Michaël College en Zaanlands Lyceum. Plaats deze vijf scholen 
op volgorde van voorkeur: 
 

Schoolvoorkeur 1 …………………………………………………………………………………………………  
 
Schoolvoorkeur 2 ………………………………………………………………………………………………… 
 
Schoolvoorkeur 3 …………………………………………………………………………………………………  
 
Schoolvoorkeur 4 ………………………………………………………………………………………………… 
 
Schoolvoorkeur 5 ………………………………………………………………………………………………… 

 
Voorrang 
Als een leerling van mening is recht te hebben op voorrang op de school van eerste voorkeur, kan dat 
hieronder worden aangegeven. In het beleidsdocument ‘De Zaanse T4-H4 Overstap 2023’ staan de 
voorrangsregels beschreven. Het recht op voorrang wordt getoetst door de VO-school. 
 
O Niet van toepassing 
O Broer/zus 
O Persoonlijke omstandigheden 
O Schooleigen beleid (vraag na bij voorkeursschool) 
O AZ 
 
 

                                                                                                      * omcirkel wat van toepassing is 
Gegevens leerling 

Geslacht:  man / vrouw / anders* 

Roepnaam:  

Achternaam:   

BSN/OWN:                                                           

Geboortedatum:                                                            

Voornamen:  

Adres, postcode en 
woonplaats: 

 
 
 
 

 

Telefoon woonadres:                                                                  

Mobiel leerling   

E-mailadres leerling   

Naam huisarts: Telefoon huisarts:     

Leerling woont: bij ouders/ bij vader/ bij moeder/ anders*……………….. 

Eventueel 2e adres  
Adres is van: 

Postcode, adres en                    
woonplaats: 

Telefoon: 

 
 
 

                                                                 

In te vullen door ouders 2 pagina’s (s.v.p. met zwarte pen)  

Naam van de huidige school:                                                                                                     leerjaar: 
 
Leerlingnummer: 
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Naam leerling___________________ 
 

Gegevens ouder/verzorger 
1  
 

Vader       Moeder      Verzorger * 
 
Voorletters en achternaam:     
 
Telefoonnummer:                                      E-mail:                                            

Gegevens ouder/verzorger 
2 

Vader       Moeder      Verzorger * 
 
Voorletters en achternaam:     
 
Telefoonnummer:                                      E-mail:                                            

Is er bij de leerling sprake van een extra ondersteuningsvraag?*     Ο Ja          Ο Nee 

*Toelichting graag opnemen in het onderwijskundig rapport. Als er een verklaring van dyslexie is, dienen de 

ouder(s) ervoor te zorgen dat een kopie hiervan wordt bijgevoegd.  

Aantal vakken vmbo-t eindexamen is:                  Ο Zes         Ο Zeven 
Vakken eindexamen vmbo-t zijn: 
O Nederlands                                                         O Economie 
O Engels                                                                O Nask 1 (natuurkunde) 
O Wiskunde                                                           O Nask 2 (scheikunde) 
O Duits                                                                   O Biologie 
O Frans                                                                  O Kunst (beeldend, drama, etc.) 
O Geschiedenis                                                     O LO 2 
O Aardrijkskunde                                                   O Maatschappijkunde 
Profielkeuze (zie overzicht Profielkeuzevakken voor een volledig overzicht van de te kiezen vakken per 
profiel per havo-school) 
 
Profielkeuze op de havo: 
O Cultuur en maatschappij 
O Economie en maatschappij 
O Natuur en gezondheid 
O Natuur en techniek 
 
Profielkeuzevak (indien van toepassing) 
 
Keuzevak in het profiel: …………………………..………………………….. 
 
Keuzevak (verplicht) 
 
Keuzevak in het vrije deel: …………………………..………………………….. 
 
 

  Ouder(s)/verzorger(s) van de hierboven vermelde leerling verklaren hierbij dat de in dit formulier opgenomen 
(contact)gegevens kloppen, de voorkeurslijst alle bij het advies passende VO-scholen zijn ingevuld, eventuele 
voorrang juist is ingevuld en dat zij akkoord zijn met de schriftelijke en digitale overdracht van gegevens aan de 
scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad en de afspraken van de Zaanse T4-H4 Overstap.  
 
Tevens verklaren zij dat zij alle financiële verplichtingen ten aanzien van de school met betrekking tot hun 
dochter/zoon zullen nakomen. Deze verklaring geldt ook nadat uw zoon/dochter de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt.  datum:………………......     plaats:………………………….. 
 
Naam………………………………………… handtekening ouder/verzorger 1………………………………. 
 
Naam………………………………………… handtekening ouder/verzorger 2………………………………. 
 
Let op: beide ouders/verzorgers dienen het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Indien één ouder/verzorger 
tekent, dan verklaart deze de enige gezaghebbende ouder/verzorger te zijn en de andere ouder/verzorger te 
informeren over de aanmelding.   
Na aanmelding worden de leerling en ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.  
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Naam leerling___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Is het noodzakelijk om voor aanvang van het nieuwe schooljaar de leerling te bespreken? Ο Ja   Ο Nee   
(Toelichting in okr)  

 
 

In welke klas zit de leerling momenteel?        4 vmbo   Anders……………………................................................... 
Heeft hij/zij gedoubleerd?                               Nee          Ja………………………………………………………………… 
 
Acht u haar/hem geschikt om met succes het onderwijs in havo 4 te volgen? 
O  Ja     O  Waarschijnlijk wel     O Waarschijnlijk niet      O  Nee 
 
Motivatie:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 De leerling heeft specifieke begeleiding nodig    Ο Ja          Ο Nee 

 

De toelichting en motivatie voor extra ondersteuning staat vermeld in het OKR. (Dit okr wordt via een OSO-

overdracht verzonden naar de ontvangende school. Papierenoverdracht is vanwege de AVG niet toegestaan) 

 
Schoolstempel                                                                          Ingevuld door mentor/decaan/directeur 
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                    Naam……………………………………. 
                                                                                                     …………………………………………… 

                                       
                                                                                                    Handtekening: 

  
 
Adres:……………………………………...                                    …………………………….…………….. 
Postcode:…………………………….…… 
Plaats:…………………………… 
 
 Datum:……………………………….…. 

In te vullen door mentor of decaan (of directeur) van huidige school  
 

De volgende gegevens waren voorheen onderdeel van dit formulier, maar worden nu in het belang van de AVG 
overgehaald via OSO, mits deze goed zijn opgenomen in het eigen LAS (magister): Onderwijsondersteuning/ 
handreiking begeleiding en medische-/gezondheidsindicaties. Onderstaande uitvraag gaat alleen om de 
generieke informatie. OSO heeft een formulier gemaakt waarin informatie die relevant is in de begeleiding van 
leerlingen kan worden opgenomen. Dit formulier kan als bijlage worden toegevoegd aan het digitale dossier. Zorg 
dat in ieder geval de volgende zaken goed staan vermeld in Magister: Medische indicaties, handelingsplannen, 
OPP, TLV, centrale problematiek, verzuim en eventuele bijlagen. Voor vragen kunt u terecht bij de administratie 
van uw school, zij hebben ervaring met het overhalen van gegevens via OSO. 
 

 
 

https://www.overstapserviceonderwijs.nl/app/uploads/2018/09/Bijlage-Toelichting-onderwijsbehoeften_06.pdf
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Naam leerling___________________ 
 

 

 
 
 
Beste leerling, 
 
Vul onderstaand formulier over jezelf in en lever hem in bij je mentor. Je mentor verzamelt de feedback van je vakdocenten en koppelt dit bij je terug. Gebruik deze informatie om 
een goede afweging te maken voor je vervolgkeuze (mbo of havo). Indien je voor de havo kiest, wordt dit formulier toegevoegd aan je aanmelddocumentatie bij de havo-school.   
 
 

Vak Profiel 
Leerling 
 

In te vullen door leerling In te vullen door docent 

Denk je dat je een 
goede werkhouding 
hebt?  
 
Waarom wel/ waarom 
niet? 

Denk je dat je de 
juiste motivatie 
hebt? 
 
Waarom wel/ 
waarom niet? 

Wat heb je nog 
nodig om je havo te 

behalen? 
 

Hoe ga je daaraan 
werken? 

Beschikt de leerling 
over de juiste 
werkhouding? 
 
Waarom wel/ waarom 
niet? 

Beschikt de leerling 
over voldoende/ de 
juiste motivatie? 
 
Waarom wel/ waarom 
niet? 

Wat heeft de leerling 
nog nodig om de havo 
met succes af te 
ronden? 
 
Geef een tip/top 

Nederlands Ja       

Engels Ja       

Duits Ja / Nee*       

Frans Ja / Nee*       

Geschiedenis 
 

Ja / Nee*       

Advieskaart instroom 4 vmbo-tl naar 4 havo, 
in te vullen door de leerlingen en hun docenten 
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Naam leerling___________________ 
 

                                                                                                
       * Omcirkelen wat van toepassing is 

Aardrijkskunde 
 

Ja / Nee*       

Wiskunde  
 

Ja / Nee*       

Nsk 1 
Natuurkunde 

Ja / Nee*       

Nsk 2 
Scheikunde 

Ja / Nee*       

Biologie Ja / Nee*       

Economie Ja / Nee*       

Kunst 
tek/dra/mz/be 

Ja / Nee*       

Maatschappij- 
kunde 

Ja / Nee*       

Lichamelijke 
opvoeding 2 

Ja / Nee*       


