
Aankruisen indien van toepassing:          De leerling beschikt over een geldige dyslexieverklaring (verklaring is bijgevoegd)

AANMELDING VOOR:

De Brede route
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg advies

De Mavo route
gemengd en theoretische leerweg advies 

Vakcollege route Techniek & Ondernemen 
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg advies

Vakcollege route Gezondheidszorg & Welzijn
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg advies

Vakcollege route Sport & Gezondheid
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg advies

Speciale wensen:

Z.O.Z.

Aanmeldingsformulier Schooljaar 2018-2019
Leerjaar 1

Voor een nadere omschrijving van de 
keuzemogelijkheden, zie bladzijde 3.

In te vullen door de administratie:

ingekomen stamnummer bevestigd

GEGEVENS LEERLING

Roepnaam (voor- en achternaam)  Geslacht  M  V

Officiële achternaam 

Voornamen 

Postcode Plaats 

Straat en huisnummer 

Telefoon (thuis)  Mobiel (leerling) 

Geboortedatum d  m  j  Geboorteplaats  Geboorteland 

In Nederland sinds d  m  j  Nationaliteit  Burgerservicenummer leerling 

GEGEVENS LAATST BEZOCHTE SCHOOL

Naam  Contactpersoon school  Telefoon 

Adres  Postcode  Plaats 

E-mailadres vorige school / contactpersoon 

Is uw kind blijven zitten?  nee  ja, in groep/klas 

Advies (basis)school 

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)

Naam + voorletter moeder/verzorger  Mobiel 

Naam + voorletter vader/verzorger  Mobiel 

Is een van beide ouders overleden?  nee  ja,  vader / moeder  Zijn de ouders gescheiden?  nee  ja

     Zo ja, ouderlijk gezag?  moeder  vader

Brieven en rekening kunnen gestuurd worden naar: (dit is geen machtiging )

Naam  Straat en huisnummer 

Postcode  Plaats  Bank-/gironummer 

E-mail moeder  

E-mail vader    
(duidelijk in blokletters )

Naam en handtekening ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s): 

Met de ondertekening van dit formulier geven ouders/verzorgers aan op de hoogte te zijn van de op de achterzijde vermelde informatie.

Waarom heb je/heeft u voor d’Ampte gekozen? 
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OPMERKINGEN:
•  Dit formulier opsturen samen met:
 •  Bij voorkeur een kopie van het identiteitsbewijs (van  

ID-kaart voor- én achterkant!) of een kopie van een 
uittreksel uit het bevolkingsregister.  
Indien de leerling niet in Nederland is geboren, dient  
een document overlegd te worden waarin staat  
aangegeven per welke datum de leerling naar  
Nederland is gekomen.

 • Schooladvies basisschool
 • Indien beschikbaar NIO/WISC3/drempeltoets en/of NPV-J2/Viseon
 • Uitdraai Leerling Volg Systeem
 • Platformformulier PO-VO
 • Indien extra ondersteuning: OPP/groeidocument
 • Eventuele dyslexie-/dyscalculieverklaring
•  Indien bij de aanmelding het vermoeden bestaat dat de leerling extra ondersteuning behoeft, verzoeken wij u om alle  

relevante gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van de leerling of beperkingen in de onderwijs-
participatie. In dit kader kunnen relevante gegevens ook door de school worden opgevraagd. Dit kan eventueel plaatsing/
verwijzing naar een andere vorm van onderwijs tot gevolg hebben. 

•  De toelatingscommissie van de locatie bepaalt op basis van de beschikbare gegevens in welke studie/leerweg de  
leerling geplaatst wordt.

•  Door uw kind aan te melden bij Tabor College d’Ampte, verklaart u zich ermee akkoord dat de leerresultaten van uw 
kind regelmatig worden teruggekoppeld naar de school van herkomst.

•  Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen toestemming voor bespreking van hun zoon/dochter in het onder-
steuningsteam van Tabor College d’Ampte indien dit noodzakelijk is in verband met de ondersteuningsbehoefte.

•  d’Ampte geeft het onderwijs zoveel mogelijk digitaal vorm door middel van het gebruik van een iPad. Indien van toe-
passing treft de school met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers een financieringsregeling ten behoeve van de 
aanschaf van een iPad.

•  Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen toestemming aan de school om de iPad van de leerling op school te 
monitoren en geven de school tevens toestemming om software op de iPad te installeren die het monitoren van de iPad 
mogelijk maakt. Dit monitoren zal uitsluitend plaatsvinden binnen het netwerk van de school.

•  De inschrijftermijn gaat in op 16 maart 2018 indien het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en alle gevraagde  
bijlagen aanwezig zijn.

•  Ouders/wettelijk vertegenwoordigers verlenen toestemming aan de school om de schoolvorderingsgevens van de 
school van herkomst op te nemen in het leerlingdossier.

•  Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen toestemming aan de school om de schoolvorderingsgegevens bij het 
verlaten van de school door te geven aan de vervolgschool.

•  Ouders/wettelijke vertegenwoordigers verlenen ondubbelzinnige toestemming voor het plaatsen en gebruiken van 
foto- en videomateriaal en gemaakt werk van de leerling op de website en/of infogidsen van Tabor College d’Ampte. 
Indien u meent een redelijk belang te hebben, dat zich tegen openbaar gebruik van foto- en/of videomateriaal verzet, 
verzoeken wij u dit bij aanmelding bij de schoolleiding aan te geven.

•  De toelatingscommissie van d’Ampte besluit of zij een dossier van een aangemelde leerling ter nadere advisering aan-
biedt aan de Toelatingscommissie Ondersteuning (TCO) van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland indien de 
ondersteuningsbehoefte hiertoe aanleiding geeft. Bij het plaatsen van een leerling volgt het Tabor College het bindend 
advies van deze Toelatingscommissie Ondersteuning van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland. Indien ouders 
niet akkoord gaan met dit advies, kunnen ze zich wenden tot de geschillencommissie van het SWV.

•  Uiteraard gaan wij op zeer zorgvuldige wijze met uw gegevens om. De gegevens worden slechts verzameld en gebruikt 
voor zover dat voor de doeleinden van ons onderwijs noodzakelijk is. Er is hier sprake van verwerking van persoons-
gegevens conform de wet bescherming persoonsgegevens en tevens van het Convenant Digitale onderwijsmiddelen en 
Privacy. Met de ondertekening van de aanmelding geeft u uw ondubbelzinnige toestemming voor deze verwerking van 
de persoonsgegevens.

•  Met deze inschrijving verklaart u, dat u een actieve en positieve bijdrage zult leveren aan de schoolloopbaan van uw 
kind/pupil en de afspraken die de school heeft vastgelegd in het pedagogische concept ‘Handig Gedrag’.

Aanmeldingen moeten 
vóór 16 maart 2018, 16.00 uur binnen zijn.

Inleveren bij of opsturen naar: 

Tabor College d’Ampte
t.a.v. de leerlingenadministratie

Berkhouterweg 5, 1624 NS  Hoorn
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De Brede route
In de Brede route maak je kennis met alles wat d’Ampte te 
bieden heeft. Je komt in aanraking met alle vakken en onder-
delen die er zijn. Naast je vaste vakken, zoals Nederlands, 
Engels, wiskunde, rekenen en mens & maatschappij, mag je 

in de talenturen ook nog kiezen voor lessen in digitale wijs-
heid, koken en podiumkunst en ga je aan de slag met crea-
tieve werkstukken en optredens. Zo krijg je een goed idee 
van wat jij leuk vindt en wat het beste bij jou past

Vakcollege route Techniek & Ondernemen
In West-Friesland is d’Ampte de enige school die deze  
opleiding aanbiedt. Deze opleiding is bedoeld voor jongens 
en meisjes met een vmbo-advies basis en kader die geïnte-
resseerd zijn in techniek en nu al weten dat ze later een  

technisch beroep willen uitoefenen. Vanaf het eerste leerjaar 
volg je al uren techniek, robotica en ondernemen. In het 
derde en vierde leerjaar zijn er stages in de vakrichting van 
je keuze in samenwerking met het mbo.  

Vakcollege route Gezondheidszorg & Welzijn
De  Vakcollege route Gezondheidszorg & Welzijn is een prakti-
sche beroepsopleiding op het vmbo voor leerlingen die graag 
met mensen willen werken en voor mensen willen zorgen. 
Vanaf leerjaar 1 volg je veel uren Gezondheidszorg & Welzijn 
waarin veel aandacht is voor EHBO, (uiterlijke)verzorging, 

hygiëne en koken. In leerjaar 3 en 4 nemen deze uren nog flink 
toe met veel praktijk, gastlessen, bezoeken aan instellingen en 
natuurlijk de levensechte stages! Een prachtige leerroute met 
een perfecte aansluiting op een vervolg in het mbo. 

Vakcollege route Sport & Gezondheid 
In de Vakcollege route Sport & Gezondheid volg je extra les-
sen lichamelijke opvoeding. in deze lessen gaan we vaak naar 
sportverenigingen in de buurt. Je maakt dan kennis met heel 
veel soorten sport zoals: basketbal, kickboksen, snowboarden, 

hiphop, squash, fitness en nog veel meer.  In andere vakken, 
zoals bijvoorbeeld biologie, staat gezondheid centraal en leer 
je hoe sport en gezondheid een goede combinatie vormen.

De Mavo route
Heb je een schooladvies vmbo (k) g/t, volg dan onze 
Mavo route. Dit is namelijk een echte mavo met theorie-
vakken, maar daarnaast krijg je ook veel praktijkvakken 

zoals lichamelijke opvoeding  (LO2), drama en een beroeps-
gericht vak. De mavo op d’Ampte is dus creatief, sportief en 
praktijkgericht!  

Kies je route




