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(gezondheid, huiselijke situatie, bijzondere hobby’s, (top)sport, enz.)

W AT L E U K D AT J I J S T R A K S O N Z E N I E U W E B R U G K L A S S E R B E N T !

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Met het plaatsen van uw handtekening geeft u aan de visie van de RGO (zie www.rgomiddelharnis.nl)en de
zorg-/onderwijsondersteuningsstructuurte onderschrijven en geeft u toestemming tot inzage en gebruik van
het onderwijskundig rapport dat is opgemaakt door de basisschool (of indien van toepassing door de vorige VO
school).
Datum: ______________________________________________ (naam en handtekening vader/moeder/verzorger/voogd)
Naam: ______________________________________________ Handtekening: ____________________________________

!

Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat het ingevulde formulier uiterlijk 1 april 2021 in ons bezit is. Het ingevulde
formulier graag inleveren op de administratie van de RGO, locatie Koningin Julianaweg in Middelharnis.

Je kiest voor RGO vwo (gymnasium en atheneum) - havo - mavo - isk
Als je naar de RGO gymnasium, atheneum, havo of mavo gaat, dan kies je voor een school met goed
openbaar onderwijs tot op het hoogste niveau.
Volg je een van deze leerroutes, dan krijg je les op de locatie Koningin Julianaweg.
Met uitdagend onderwijs leiden we jou in het vwo op om de overstap naar universitair onderwijs te
kunnen maken. Op de havo-afdeling zorgen we dat je goed wordt voorbereid om verder te kunnen
studeren aan een school voor hoger beroepsonderwijs. Na het behalen van het havo-diploma kun je
ook nog de overstap naar het vwo maken. Als mavo-leerling word je opgeleid voor een goede
aansluiting met het middelbaar beroepsonderwijs. Ook op de mavo-afdeling heb je na het behalen
van je diploma de mogelijkheid door te stromen naar de havo.
Alle leerlingen die de theoretische leerweg (TL) gaan volgen krijgen les op de locatie Koningin
Julianaweg. We noemen dit ‘mavo’. In tegenstelling tot de andere vmbo-leerwegen krijg je hier
in klas 1 en 2 geen praktijkvakken.
Je kiest voor RGO vmbo
De RGO vmbo heeft voor degene die graag afwisseling wil tussen theorie en praktijk veel te bieden.
Er zijn uitstekende doorlopende leerlijnen naar het mbo en vervolgens naar een mooie baan bij
bedrijven in de regio.
Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg (BL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KL) of de
gemengde leerweg (GL) gaan volgen krijgen les op de locatie Langeweg. In deze leerwegen heb je in
klas 1 en 2 naast algemeen vormende vakken ook praktijkvakken.

C O N TA C T G E G E V E N S

Als je naar de RGO vmbo gaat, kun je kiezen uit 8 beroepsprofielen van het vmbo. Je krijgt dan les in
de prachtige nieuwe Beroepscampus aan de Langeweg.

RGO vwo - havo - mavo - isk

RGO vmbo

Koningin Julianaweg 54

Langeweg 111

3241 XC Middelharnis

3245 KG Middelharnis

De 8 profielen die de RGO aanbiedt zijn:

Postbus 57

Sportlaan 1 (= tijdelijk locatie)

3240 AB Middelharnis

3241 KC Middelharnis

0187 482 777

0187 485 444

kon.julianaweg@rgomiddelharnis.nl

beroepscampus@rgomiddelharnis.nl

BWI     
Bouwen, Wonen & Interieur
D&P   
Dienstverlening & Producten
E&O   
Economie & Ondernemen
GR     Groen
HBR   Horeca, Bakkerij & Recreatie
M&T
Mobiliteit & Transport
PIE
Produceren, Installeren & Energie
Z&W
Zorg & Welzijn
Alle informatie over onze school, de leerroutes en de beroepsprofielen die je op de RGO kunt volgen,
kun je vinden in onze brochures die op de website staan: www.rgomiddelharnis.nl.
Welkom op de RGO vwo - havo - mavo - vmbo - isk!

Je groeit op de RGO

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER
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AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2021-2022
LEERLINGGEGEVENS
Achternaam: ________________________________________ Geslacht:

man

vrouw

GEGEVENS EVENTUELE EXTRA ONDERSTEUNING
Heeft uw kind een dyslexieverklaring?			

ja

nee

Heeft uw kind een dyscalculieverklaring?			

ja

nee

Is uw kind psychologisch getest?		

ja

nee

Voornamen: _________________________________________ Roepnaam: ________________________________________
Straat: ______________________________________________ Huisnummer: _____________________________________
Postcode: ___________________________________________ Woonplaats: _______________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________ Naam huisarts: ____________________________________
Geboortedatum: _____________________________________ Geboorteplaats: ___________________________________
Geboorteland: _______________________________________ Nationaliteit: ______________________________________
In Nederland sinds*1: ________________________________ Burgerservicenummer: ____________________________
Godsdienst*2: ________________________________________ *1 indien van toepassing * 2 niet verplicht om in te vullen

SCHOOLGEGEVENS BASISONDERWIJS
Afleverende school: ______________________________________________________________________________________
Straat: ______________________________________________ Huisnummer: _____________________________________
Postcode: ___________________________________________ Woonplaats: _______________________________________
Als leerling bij deze school ingeschreven sinds: ___________________________________________________________
Contactpersoon: ____________________________________ Tel. nr.: ___________________________________________
Uitslag test (verplicht om in te vullen):
NIO:_________________________________________________
Andere test, nl: ______________________________________ score:_____________________________________________
Advies basisschool*: 		
RGO vwo - havo - mavo - isk

Advies basisschool*:
RGO vmbo

vwo atheneum - gymnasium

vmbo gemengde leerweg

havo

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

mavo vmbo theoretische leerweg

vmbo basisberoepsgerichte leerweg

vmbo gemengde leerweg

mavo of hoger advies, meldt zich toch
aan voor 1 van de bovenstaande
praktische leerwegen

* bij dubbel advies 2 hokjes aankruisen

Alleen bij vwo advies:
Meldt zich aan voor gymnasium
met Latijn

* bij dubbel advies 2 hokjes aankruisen

Interesse in:

Indien van toepassing vragen wij u een kopie van een officiële verklaring van een gestelde diagnose, zoals
AD(H)D, Asperger, PDD-NOS, dyslexie of dyscalculie, toe te voegen.

GEZINSGEGEVENS
Zijn de ouders gescheiden?		 ja

nee

Is één van beide ouders overleden?		 ja

nee

Leerling woont bij:

ouders

vader

moeder

anders, namelijk bij____________________

Wettelijke vertegenwoordiger:

ouders

vader

moeder

anders, namelijk_______________________

NADERE GEGEVENS
AC H T E R N A A M E N VOO R L E T T E R S VA N
Vader: ____________________________________________________________________________________________________
Moeder: __________________________________________________________________________________________________
Verzorger: _______________________________________________________________________________________________
Voogd: ___________________________________________________________________________________________________
A D R E S M E T P O S TCO D E VA N
Vader: ____________________________________________________________________________________________________
Moeder: __________________________________________________________________________________________________
Verzorger: _______________________________________________________________________________________________
Voogd: ___________________________________________________________________________________________________
E-MAILADRES EN MOBIEL
E-mailadres vader: ________________________________________________

Tel. nr. vader:________________________

E-mailadres moeder: ______________________________________________

Tel. nr. moeder:______________________

E-mailadres verzorger: ____________________________________________

Tel. nr. verzorger:___________________

E-mailadres voogd: _______________________________________________

Tel. nr. voogd:_______________________

Paardenklas (vanaf klas 3 kosten aan verbonden)
(Geldt alleen voor het niveau vmbo)

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER

