
Roepnaam:    jongen            meisje

Voorna(a)m(en) (alle namen voluit): 

Achternaam: 

Straat: Huisnummer: Toevoeging:

Postcode: Woonplaats:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Geboorteplaats: Geboorteland: 

Nationaliteit:   BSN (van de leerling): 

Indien anders dan Nederland: 

Datum binnenkomst Nederland: Spreektaal thuis:

Aanmeldformulier GSR

GEGEVENS LEERLING

Vragen over dit formulier? Mail naar: rotterdam@gsr.nl of rijswijk@gsr.nl

GEWENST ONDERWIJSNIVEAU

brugklas vmbo-bbl 

brugklas vmbo-kbl 

brugklas vmbo-bbl (met lwoo indicatie*) 

brugklas vmbo-kbl (met lwoo indicatie*)

brugklas vmbo-tl (met lwoo indicatie*)brugklas vmbo-tl

brugklas havo

brugklas vwo

Met het aanvinken van de lwoo-indicatie geeft u akkoord voor het aanvragen van de lwoo-gelden. 

* Een lwoo-indicatie, zoals besproken met de basisschool en eventueel met de zorgcoördinator van de GSR.

GSR ROTTERDAM GSR RIJSWIJKIk meld mij aan voor de:

Geachte ouder/verzorger, 

Fijn dat u uw kind aanmeldt op de GSR. Hieronder treft u ons aanmeldformulier. Wij vragen u vriendelijk om dit 
formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op deze manier krijgen wij een gedegen beeld van de leerlingen en zo 
kunnen wij ervoor zorgen dat uw kind een goede start kan maken op de GSR.  
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mailto:rotterdam%40gsr.nl?subject=
mailto:rijswijk%40gsr.nl?subject=
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Ouderlijk gezag
Voor juiste informatieverstrekking is het van belang dat de registratie van de ouders die het gezag over genoemde 
leerling hebben correct is. 

Als ouders hebben wij het automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag

Er is geen automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag*

*als hierboven de tweede keuze van toepassing is, moet dit worden aangetoond met een uittreksel van de
rechtbank. Deze is op te vragen via onderstaande link:
https://www.rechtspraak.nl/registers/gezagsregister/paginas/default.aspx

Indien u dit niet overhandigt, zijn wij verplicht beide ouders te informeren over schoolzaken, tenzij een van de 
ouders schriftelijk aangeeft deze informatie niet te willen ontvangen.

Verzorger 1  vader moeder voogd   verzorgende pleegouder

Achternaam:   Voorletters: 

Straat: Huisnummer: Toevoeging:

Postcode: Woonplaats:

Nationaliteit:   man vrouw

Telefoonnummer (overdag): 

E-mailadres:

Factuur e-mailadres: verzorger 1 verzorger 2

CONTACT BASISSCHOOL

Naam basisschool:

Plaats basisschool:

Contactpersoon basisschool:

Telefoonnummer/e-mailadres contactpersoon:

OT-code (vul hier de unieke code in van het adviesformulier): 
Indien de basisschool werkt met OnderwijsTransparant (OT) graag het OT-schooladviesformulier als bijlage toevoegen.

GEGEVENS OUDER/VERZORGER

Verzorger 2  vader moeder voogd   verzorgende pleegouder

Achternaam:   Voorletters: 

Straat: Huisnummer: Toevoeging:

Postcode: Woonplaats:

Nationaliteit:   man vrouw

Telefoonnummer (overdag): 

E-mailadres:

https://www.rechtspraak.nl/registers/gezagsregister/paginas/default.aspx  


AANVULLENDE INFORMATIE

1. Het kan zijn dat er sprake is van bijzondere omstandigheden in het gezin. Omdat omstandigheden veel invloed
hebben op een leerling, vragen we hier iets over te delen. Als dat van toepassing is, wilt u dan het betreffende
hokje aankruisen en aanvullen met een toelichting.

overleden ouder bijzondere zorg binnen het gezin

gescheiden ouders n.v.t.

anders, namelijk...

2. Er kan sprake zijn van een bijzondere situatie bij uw kind, die de school moet weten om goed te kunnen
zorgen voor uw kind. Als dat van toepassing is, wilt u dan het betreffende hokje aankruisen en aanvullen met een
toelichting.

lichamelijke beperking - zicht  lichamelijke beperking - gehoor

lichamelijke beperking - bewegen  epilepsie

diabetes medicijngebruik

n.v.t.  anders, namelijk...

3. Er kunnen gedragskenmerken en/of leerproblemen zijn waarmee rekening gehouden moet worden in
het onderwijs en functioneren op school. We willen daar graag iets over weten om uw kind goed te kunnen
ondersteunen. Als dat van toepassing is, wilt u dan het betreffende hokje aankruisen en aanvullen met een
toelichting.

AD(H)D ASS

dyslexie  dyscalculie

hoogbegaafdheid n.v.t.

anders, namelijk...

In geval van specifieke ondersteuningsbehoefte, waarvoor een diagnose is afgegeven zoals dyslexie, dyscalculie of 
een diagnose, dient u de diagnostische verklaringen mee te sturen als bijlage. 
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5. ‘Plezier op School’ is een tweedaagse cursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden 
of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten. De cursus helpt het zelfvertrouwen en de 
sociale vaardigheden van deze kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet 
onderwijs. Wij organiseren deze cursus in de laatste week voor de zomervakantie. U ontvangt hierover rond de 
meivakantie meer informatie. Dan kunt u uw kind daar eventueel voor opgeven. Er is plaats voor maximaal 10 
leerlingen. Denkt u dat uw kind baat kan hebben bij deze cursus?

  ja   nee

8. Wilt u graag doorspreken over/mondeling toelichten wat u hierboven hebt kunnen invullen?

  ja   nee

7. Zijn er andere omstandigheden die de school moet weten om een goede beslissing over toelating en plaatsing 
te kunnen nemen? Zo ja: welke? Vermeld hier overige informatie die van belang is; wanneer later blijkt dat de 
school niet volledig was geïnformeerd, kan de toelating en plaatsing worden herroepen.

6. Als uw kind wordt aangemeld voor leerwegondersteuning (lwoo) of een specifieke ondersteuningsbehoefte 
heeft, dan vragen wij uw toestemming om zo nodig contact te leggen met hulpverlenende organisaties. Met het 
ondertekenen van dit formulier, geeft u hiervoor toestemming. Met wie kunnen we contact leggen?

Naam: 

Functie: 

Contactgegevens:
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4. Er kunnen zaken zijn die voor ons goed zijn om te weten. De mentor kan daarmee vanaf de start goed voor 
uw kind zorgen. Als dat van toepassing is, wilt u dan het betreffende hokje aankruisen en aanvullen met een 
toelichting.

  pestverleden     verlegenheid

  moeilijk nieuwe contacten aangaan  n.v.t.

  anders, namelijk...



10. Waarom kiest u voor de GSR als school voor en door christenen?

11. Hoe geeft u thuis invulling aan de geloofsopvoeding van uw kind? Wordt bij u thuis regelmatig uit de Bijbel 
gelezen en ook gebeden?

12. Wat verwacht u van christelijk onderwijs op de GSR?

13. Kunnen we erop rekenen dat uw kind meedoet aan alle identiteitsgebonden schoolactiviteiten (zoals 
dagopening, gebed en viering van Kerst en Pasen)?

  ja   nee
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9. Bij welke christelijke geloofsgemeenschap bent u aangesloten? 

Plaats:

De GSR is een school voor en door christenen waar leerlingen voortgezet onderwijs volgen op het niveau 
dat bij ze past. Als schoolgemeenschap delen we het geloof in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en 
de Heilige Geest. We leren en leven bij een open Bijbel. Als mensen zijn we geschapen naar Gods beeld 
en geroepen om Jezus na te volgen. Vanuit die overtuiging helpen we leerlingen om kennis op te doen, 
vaardigheden te ontwikkelen, talenten te ontplooien en oog te krijgen voor de wereld om ons heen. Zo 
vormen we op school een brug naar een vervolgopleiding én een toekomstige plek in de samenleving. Een 
positie waar de jongeren van betekenis zijn voor de maatschappij.

ONZE MISSIE

Naam:       Handtekening:

Plaats:

Datum:

ONDERTEKENING
Een handtekening op dit aanmeldformulier is verplicht.
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