
Invullen en terugsturen: 
Vul dit formulier volledig in en onderteken 
het op de achterkant. U dient het formulier 
vóór 15 maart 2017  
in te leveren bij: 
Stedelijk College
Van Doornenplantsoen 1
2722 ZA  Zoetermeer
 

INSCHRIJFFORMULIER  
2017-2018

Gegevens leerling
Roepnaam           Jongen          Meisje

Voornaam/voornamen

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Burgerservicenummer leerling     Telefoonnummer thuis   

Geboorteplaats      Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Geboorteland      Nederland  

        Anders, namelijk    In Nederland sinds (dd-mm-jjjj)

        In Nederland geboren, tijdelijk elders gewoond. In Nederland sinds (dd-mm-jjjj)

Nationaliteit       Burgerservicenummer leerling

Leerling woont bij    Ouders   Vader   Moeder   Anders, namelijk

Huidige school
Naam van de school

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Zit in groep/klas

Naam leerkracht / Mentor

Advies van de school

    Vergeet u niet de achterkant in te vullen? 

LWOO indicatie?                           nee            ja

Deelname aan talentenuren?           nee            sport          dans zang

    

Inschrijving voor:

Gelieve hieronder aan te geven door 
middel van een kruisje naar welke leerweg 
uw keuze gaat.

De leerweg is door het advies van de basis-
school bepaald. Aan de Talenturen zijn 
extra kosten verbonden.

LEERWEG LEERJAAR 1

MAVO                                                                         TL

BASISBEROEPGERICHTE LEERWEG                      BB

KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG                  KB



Met welk vriendje/vriendinnetje wil de leerling
indien mogelijk, graag in dezelfde klas komen?

Naam huisarts       Telefoonnummer

Wat vindt u voor de school belangrijk om te
weten over uw zoon of dochter in verband
met een zo goed mogelijke begeleiding?
U kunt eventueel een afspraak maken
om een en ander mondeling toe te lichten.  

Geeft u toestemming gegevens op te vragen  
bij de basisschool/vorige school die nodig zijn  
voor het begeleiden van uw zoon of dochter?   Ja    Nee

Officiele verklaring aanwezig van  Dyslexie    Ja           Nee            Dyscalculie        Ja           Nee            Anders:

Vermoeden van   Dyslexie    Ja           Nee            Dyscalculie        Ja           Nee            Anders:
 
Geeft u toestemming gegevens op te vragen 
bij de basisschool/vorige school die nodig zijn 
voor het begeleiden van uw zoon/dochter?   Ja    Nee

    Ouder/verzorger 1   Ouder/verzorger 2

(Meisjes-) Naam en voorletter(s)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer privé en mobiel    /06    /06

Telefoonnummer werk

E-mailadres

Relatie tot leerling?         Vader      Moeder      Anders, nl:       Vader      Moeder      Anders, nl:

Eerste aanspreekpunt in contact met school?        Ja  Nee    Ja  Nee

Ouderlijk gezag?     Ja  Nee    Ja  Nee

Post/e-mail ontvangen?                                     Ja  Nee    Ja  Nee

Heeft u nog informatie over uw zoon/dochter die  
voor de school belangrijk is om te weten.   

 

  DENKT U AAN DE BIJLAGEN, ZOALS OP DE LAATSTE PAGINA STAAN AANGEGEVEN?      

  INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF WANNEER DEZE DOOR DE SCHOOL IS BEVESTIGD.

Gegevens begeleiding

Wensen leerling

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

Trots, Ondernemend, Vakkundig



Financiële gegevens   Naast een rekening voor aanvullende leermiddelen worden ook kosten voor excursies,  
reizen enz. in rekening gebracht.

Deze nota’s sturen aan     Ouders   Vader   Moeder   Anders, namelijk

Adres (indien anders dan adresgegevens leerling)

Postcode en plaats

Naam en handtekening  
financieel verantwoordelijke

Ondertekening
 

Heeft u alle bijlagen bijgevoegd?    Ja   (indien niet alle bijlagen zijn bijgevoegd kan de inschrijving niet in behandeling worden genomen)

Plaats

Datum
     Ik verklaar akkoord te gaan met de afspraken die op school gelden en vermeld staan
     in de schoolgids, zie website: www.stedelijk-college.nl. Bij de keuze voor de
     Talenturen ben ik op de hoogte dat er extra kosten aan zijn verbonden en ik ga
     akkoord met de betaling daarvan.
     In het geval dat er sprake is van een aanvraag voor een breedteondersteuningsverklaring
     (BOV) aanwijzing LWOO, geef ik toestemming voor het opsturen van deze
     aanvraag plus de benodigde bijlagen naar het Regsam/ICOZ.

     Ik geef toestemming om foto’s of filmpjes waar mijn zoon of dochter herkenbaar op
     staat voor schoolgebruik (website, schoolgids, opleiding, enz.) te gebruiken.
           ja  nee

     Meer informatie over het gebruik van foto- en filmmateriaal kunt u vinden in ons
     Protocol foto- en filmopnames en cameratoezicht.

 

Naam en handtekening ouder/verzorger

 

Wij danken u voor uw inschrijfformulier.
Nadat u ons brinnummer 25GA01 aan de basisschool heeft doorgegeven, kunnen wij de inschrijving verder verwerken. De
basisschool moet dit nummer in hun administratie (OSO) invoeren.
U krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht over uw inschrijving.
Met vriendelijke groet, H. Klunder, directeur Stedelijk College

1e leerjaar: 
Voeg de volgende bijlagen bij:   • kopie ID-kaart/paspoort
     • adviesformulier basisschool
Privacy 
De gegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt worden opgeslagen in ons leerlingadministratiesysteem. Waar wij de persoonsgegevens
voor gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy protocol.
     
Meer Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Stedelijk College (079) 3310300 of via e-mail: info@stedelijk-college.nl
Informatie kunt u ook vinden op de website van onze school: www.stedelijk-college.nl



Het Stedelijk College is een Vmbo school en biedt alle 
leerwegen: basis- (BB), kader (KB) en theoretische leerweg 
(TL), tevens leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en 
leerwerktraject (LWT) aan. Het onderwijs op het Stedelijk 
College is gebaseerd op de (Techno)Mavo, Vakcolleges en 
de verschillende beroepsvoorbereidende programma’s.

iPad
Alle leerlingen zijn in het bezit van een gratis door de school ver-
strekte iPad. Deze iPad is bij veel lessen een veel gebruikt instru-
ment om de leerstof eigen te maken. De leerstof wordt dan ook 
zoveel mogelijk digitaal aangeboden. Dit zorgt voor een goede 
aansluiting met de beleveniswereld van de leerlingen.

Ook leerlingen met dyslexie hebben een groot voordeel bij het 
gebruik van de iPad. Zij bepalen zelf de lettergrootte en kunnen 
teksten automatisch laten voorlezen. De iPad en de noodzakelij-
ke onderwijskundige apps worden gratis door de school verstrekt. 
Na het behalen van het diploma, in het 4e leerjaar, mag de leer-
ling de iPad als eindexamencadeau houden.

 
 

Mavo
Heeft uw kind vanuit de basisschool een theoretisch of een ge-
mengd advies gekregen dan ligt het voor de hand dat hij/zij de 
mavo gaat doen. Heeft hij/zij een stevig kaderberoepsadvies ge-
kregen, waarvan basisschool vindt dat hij/zij het mavo aan kan, 
dan kan uw kind mogelijk ook in het mavo geplaatst worden.

TechnoMavo
Wil uw kind mavo (vmbo tl) doen met net een beetje meer uit-
daging? Wil hij/zij zich bezighouden met toekomst en innovatie? 
Kom dan naar onze TechnoMavo! Op de TechnoMavo doet uw 
kind - naast de gewone mavovakken - allerlei projecten op het 
gebied van techniek en innovatie. 

Voor plaatsing in de TechnoMavo moet hij/zij een TL advies te 
hebben. De leerlingen van de TechnoMavo krijgen naast hun 
theoretische vakken ook een aantal uren in de week praktische en 
theoretische technieklessen. Bij het behalen van het volwaardige 
TL-diploma ontvangt de leerling een certificaat voor techniek.

 

Vakcollege
Het Vakcollege is een opleiding waarbij uw kind vooral zelf actief 
bezig is. Al vanaf het eerste jaar krijg hij veel beroepsgerichte 
praktijklessen, gaat hij op bezoek bij bedrijven en instellingen en 
krijgt hij gastlessen van mensen die veel weten over een bepaald 

beroep. Ook loopt uw kind regelmatig stage. Uw kind kan kiezen 
uit twee Vakcolleges: Techniek of Mens & Dienstverlenen. Het 
beroepsgedeelte van het Vakcollege wordt al in het derde leer-
jaar geëxamineerd waardoor uw kind in het vierde leerjaar met 
leerstof van het mbo gaat beginnen.
De voordelen van de Vakcolleges zijn:
• Directe keuze voor het Vakcollege; zonder de “ballast” 
 van andere programma’s.
• Beginnen aan de beroepsgerichte lesstof van het mbo

Programma’s
De beroepsvoorbereidende programma’s behoren bij een van 
de  volgende profielen: Economie, Groen, Techniek en Zorg & 
Welzijn. Gedurende de eerste twee leerjaren krijgt uw kind lesstof 
aangeboden behorende bij alle vier de profielen. Pas in het derde 
leerjaar wordt de keuze gemaakt voor een van de programma’s. 
Hierdoor wordt de keuze uitgesteld, waardoor uw kind  de ge-
legenheid heeft gekregen om voor zichzelf te bepalen waar zijn 
interesses en mogelijkheden liggen.

Bij deze vakopleidingen wordt het beroepsgerichte programma in 
het 4e leerjaar met een examen afgesloten.
De voordelen van deze programma’s zijn:
•  Uitstel van beroepskeuze, dus langer de tijd om te kiezen
• Brede oriëntatie op het werkveld
•  Ontwikkelen van algemene beroepsvaardigheden


