Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger
Voor schooljaar 2018-2019
PERSOONSGEGEVENS LEERLING
Roepnaam

 Man

 Vrouw

Achternaam
Voornamen
Straat

Nr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon thuis

Mobiel nummer leerling

E-mailadres leerling
Geboortedatum

-

-

Geboorteplaats

-

-

Alleen invullen indien uw kind NIET in Nederland is geboren (incl. bewijs)

Geboorteland
In Nederland sinds

2e Nationaliteit

Nationaliteit
Burgerservicenummer (BSN)
WENS TOT PLAATSING IN KLAS
LOCATIE DE WAARD
 vmbo-bb klas 2  vmbo-bb klas 3 / 4 *
 vmbo-kb klas 2  vmbo-kb klas 3 / 4 *
 Allround
Profiel E&O (economie en
 Sport
ondernemen)
 Kunst
Profiel MVI (media, vormgeving &
ICT)
Profiel BWI (bouw, wonen en
interieur)
Profiel PIE (produceren,
installeren en energie)
Profiel Z&W (zorg en welzijn)
*
#

LOCATIE BUYS BALLOT
 vmbo-tl 2 / 3*
 havo 2 / 3*
 Regulier
 Regulier
 Sport
 Technasium
 ART
 Sport
 ART

 vwo 2 / 3*
 Regulier
 Technasium
 Sport
 ART

 vmbo-tl 4#

 vwo 4 / 5 / 6#

 havo 4 / 5#

Omcirkel het betreffende leerjaar en geef s.v.p. een tweede keuze op voor de talentrichting
Voor leerlingen die aangemeld worden voor vmbo-tl 4, havo 4/5 of vwo 4/5/6 wordt het vakkenpakket besproken met de teamleider.

OVERIGE GEGEVENS LEERLING
Naam huisarts
Bijzonderheden
 Dyslexie




Medicijnen:

Dyscalculie


Overig:
Heeft uw kind een zwemdiploma?

 Ja

 Nee

SCHOOL VAN HERKOMST *
Naam school
Plaats
Telefoon
Naam contactpersoon
E-mail adres contactpersoon
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Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger
Voor schooljaar 2018-2019
GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S)
1ste Ouder / verzorger

Achternaam



vader

moeder


Voorletters

voogd

Huisnummer

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon mobiel

Telefoon werk

E-mail adres

Geboortedatum

-

Nationaliteit
2e Ouder / verzorger
Achternaam



Geboorteland
2e Nationaliteit
moeder


vader


Voorletters

voogd

Huisnummer

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon mobiel

Telefoon werk

E-mailadres

Geboortedatum

-

-

Geboorteland
2e Nationaliteit

Nationaliteit
Burgerlijke staat ouders

 getrouwd

 gescheiden

 samenwonend

 anders, nl…

Op welk(e) adres(sen) wenst u post van het Cambium College te ontvangen?
 1ste ouder / verzorger

 2e ouder / verzorger

 adres leerling

anders, nl.

Bank (IBAN)
T.n.v.
Factuuradres

 gelijk aan woonadres

 anders, nl. :

Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier voor het Cambium College:
verklaart u zich akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden en verplichtingen. Geeft u het Cambium College toestemming:
 om alle relevante dossiergegevens over uw kind op te vragen bij de school van herkomst.
 om, indien daar aanleiding toe is, uw kind te bespreken in het zorgteam en/of Zorg Advies Team.
 om methode-onafhankelijke toetsen af te nemen bij uw kind, zoals een IQ-test, en dat het resultaat wordt opgenomen in het
leerlingvolgsysteem.
 om (digitale) leerling gegevens van uw kind te verstrekken aan de school van herkomst.
Tevens verklaart u:
 op de hoogte te zijn van de toelichting aanmeldingsformulier Buys Ballot c.q. De Waard.
 het ‘Toestemmingsformulier gebruik gegevens’ te hebben ondertekend.

Plaats:

Datum:

-

-

1

Handtekening:

U dient de volgende formulieren bij te voegen:
 relevante informatie, zoals een kopie van een dyslexieverklaring of onderzoeksrapport
 een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en een kopie van het laatste rapport
 het ondertekende ‘Toestemmingsformulier gebruik gegevens’.
Indien er zaken zijn die u liever niet op papier zet, kunt u t.z.t. contact opnemen met de mentor van uw kind.
U dient het volledig ingevulde aanmeldingsformulier op te sturen naar:
Cambium College, Courtine 2 5301 DH Zaltbommel.
Naar aanleiding hiervan volgt een gesprek met de teamleider.
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Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger
Voor schooljaar 2018-2019

Toestemmingsformulier gebruik gegevens
Hierbij verklaart ondergetekende dat beeldmateriaal waarop mijn kind te zien is, door de school gebruikt mag
worden zolang mijn kind is ingeschreven:
Beeldmateriaal mag door het
Cambium gebruikt worden:
 in de schoolgids en/of Cambium
Magazine

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen

 op het besloten deel van de
website van de school

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over
de school en de onderwijs mogelijkheden. Hiernaast wordt het
beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over
de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten
zoals schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc.

 advertenties voor
voorlichtingsavonden, open huis
& aanmelding

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over
de school en de onderwijs mogelijkheden. Hiernaast wordt het
beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.

 in de (digitale) nieuwsbrief

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op
en om school.
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en
ontwikkelingen op school. Het delen van beeldmateriaal geeft een
indruk over het gegeven onderwijs op school.

 op de openbare website van de
school

 op sociale-media accounts van
de school (Twitter, Facebook)

Hierbij verklaart ondergetekende, voor de administratieve afhandeling van de schoolfoto’s, dat de naw
gegevens van mijn kind doorgegeven mogen worden aan de schoolfotograaf.
 Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan zal uw zoon/ dochter geen set met foto’s ontvangen.
Hierbij verklaart ondergetekende dat de naw gegevens van mijn kind door het Cambium College
doorgegeven mogen worden aan Bibliotheek Rivierenland voor een gratis lidmaatschap.

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:

..............................................................................

Naam leerling

………………………………………………………..

Klas leerling

………………………………………………………..

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening leerling
(indien 16 jaar of ouder)

……………………………………………………….

Aanmeldingsformulierklas 2 en hoger

Pagina 3 van 5

Toelichting aanmeldingsformulier klas 2 en hoger
Locatie Buys Ballot (vmbo-tl, havo & vwo)
Voor schooljaar 2018-2019

Talentontwikkeling in de onderbouw van het vmbo-tl, havo en vwo

Zoals gezegd meldt u uw kind aan voor het gewenste niveau van tl/havo, havo/vwo of vwo. Alle leerlingen hebben
31 lessen per week incl. talentontwikkeling.
Verder dient u aan te geven op het aanmeldformulier of uw zoon of dochter een bepaald talent wil ontwikkelen:
- Art
- Sport
- Technasium (Onderzoeken en Ontwerpen), alleen voor havo/vwo en vwo
Regulier (geen talentontwikkeling)
Het is mogelijk dat er niet genoeg plaatsen beschikbaar zijn voor een bepaalde talentontwikkeling. Daarom is het
noodzakelijk om op het aanmeldformulier een tweede keuze op te geven. In de laatste schoolweek weten we of we
elke leerling kunnen plaatsen in de gewenste klas en talentontwikkeling. Indien er knelpunten ontstaan bij de
plaatsing in de talentontwikkeling, zullen we loten. We nemen z.s.m. contact op met de ouders over de definitieve
plaatsing. De ervaring leert dat we er tot op heden in geslaagd zijn de leerlingen in de door hen gewenste
talentontwikkeling te plaatsen.
Een leerling volgt het gekozen talent voor de duur van het hele eerste jaar. In maart van het eerste leerjaar is het
mogelijk om de keuze aan te passen voor het tweede en derde leerjaar samen.
Er zijn kosten verbonden aan de inschrijving voor de talentontwikkelingen van Art, Sport en Technasium, te weten 50
euro per schooljaar.
Werken met een Chromebook in de lessen voor havo en vwo leerlingen

Alle leerlingen in de havo/vwo en in de vwo (1e & 2e klas) werken in de lessen met een Chromebook. Digitaal
lesmateriaal dat gebruikt wordt op het Chromebook vervangt lesboeken ten dele, er is sprake van zogenaamd
‘blended learning’. De mate waarin een vak met digitaal lesmateriaal werkt, verschilt per vak.
De school zorgt voor de Chromebooks. De kosten ervan, inclusief verzekering kunt u ineens voldoen, of in termijnen.
Na betaling van het ‘ouderdeel’, is het Chromebook eigendom geworden van de leerling/ouders. Er is keuze ten
aanzien van het aan te schaffen device. Er is een Chromebook beschikbaar voor een streefbedrag vanaf ongeveer
7,50 euro per maand gedurende 48 maanden, waarbij de school een substantiële bijdrage levert bij de aanschaf en
het servicepakket.
Meer informatie over werken met Chromebooks vindt u op de website: http://chromebooks.cambiumcollege.nl/
Toestemmingsformulier gebruik gegevens

Het Cambium College wil graag tonen dat we een prettige school zijn. Dit doen wij door foto- film- en videoopnamen te maken van diverse activiteiten die plaats vinden in het schooljaar. Deze opnamen worden onder andere
gebruikt voor de website, jaarverslagen, schoolgids etc. Bij dit aanmeldingsformulier zit het ‘Toestemmingsformulier
gebruik gegevens’. Hierop kunt u aangeven welke gegevens wij van uw kind eventueel voor deze doeleinden mogen
gebruiken.
Buiten onze pr activiteiten werkt Cambium College ook samen met een paar aan school verbonden partijen. Met
deze externe partijen worden gegevens van onze leerlingen uitgewisseld en het uitwisselen van deze gegevens is aan
de privacywetgeving onderhevig.
Al onze leerlingen worden gratis lid van de openbare bibliotheek. Cambium College wisselt hiervoor de NAWgegevens (naam-adres-woonplaats-gegevens) van de leerlingen uit met de bibliotheek.
Ook geven wij de NAW-gegevens door aan de schoolfotograaf voor de afhandeling van de schoolfoto’s die worden
gemaakt aan het begin van het schooljaar.
Vragen

Mocht u vragen hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt deze stellen via info@cambiumcollege.nl
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Toelichting aanmeldingsformulier klas 2 en hoger
Locatie De Waard (vmbo-bb & vmbo-kb)
Voor schooljaar 2018-2019

Keuze talentontwikkeling onderbouw (klas 1 en 2)

Alle leerlingen hebben een lessentabel van 31 lesuren (incl. talentrichting). Een 2e klasser kan kiezen uit één van de
volgende 3 talentontwikkelingen:
1. Allround, o.a. techniek en algemene vorming
2. Kunst, kunstvakken als drama (lees: dans en theater), muziek en beeldende vorming
3. Sport, sport, clinics van nieuwe sporten, sportwedstrijden bezoeken
Een leerling volgt de talentontwikkeling in de 1e en 2e klas. Blijkt de leerling toch een foute keuze te hebben
gemaakt, dan kan er – in goed overleg – na het 1e rapport overgestapt worden naar een andere talentontwikkeling.
Aan de talentontwikkeling van kunst en sport zijn extra kosten verbonden, te weten 50 euro per schooljaar.
Keuze profielen bovenbouw (klas 3 en 4)

In overleg met de teamleider wordt besproken in welk profiel de leerling het beste past.
Toestemmingsformulier gebruik gegevens

Het Cambium College wil graag tonen dat we een prettige school zijn. Dit doen wij door foto- film- en videoopnamen te maken van diverse activiteiten die plaats vinden in het schooljaar. Deze opnamen worden onder andere
gebruikt voor de website, jaarverslagen, schoolgids etc. Bij dit aanmeldingsformulier zit het ‘Toestemmingsformulier
gebruik gegevens’. Hierop kunt u aangeven welke gegevens wij van uw kind eventueel voor deze doeleinden mogen
gebruiken.
Buiten onze pr activiteiten werkt Cambium College ook samen met een paar aan school verbonden partijen. Met
deze externe partijen worden gegevens van onze leerlingen uitgewisseld en het uitwisselen van deze gegevens is aan
de privacywetgeving onderhevig.
Al onze leerlingen worden gratis lid van de openbare bibliotheek. Cambium College wisselt hiervoor de NAWgegevens (naam-adres-woonplaats-gegevens) van de leerlingen uit met de bibliotheek.
Ook geven wij de NAW-gegevens door aan de schoolfotograaf voor de afhandeling van de schoolfoto’s die worden
gemaakt aan het begin van het schooljaar.

Vragen

Mocht u vragen hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt deze stellen via dewaard@cambiumcollege.nl.
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