AANMELDPROCEDURE EINSTEIN LYCEUM
Hieronder treft u onze procedure stap voor stap aan voor het aanmelden van uw kind.
Mocht u vragen hebben na het doornemen van deze procedure neemt u dan contact op via
administratie@einsteinlyceum.nl of via 010-2957212.

STAP 1: HET AANMELDEN

HET ADVIESFORMULIER
Van de basisschool ontvangt u het adviesformulier met daarop het definitieve basisschooladvies, de onderwijstransparantcode
(de OT-code) en een invullijst voor voorkeurscholen. Met dit formulier meldt u uw kind aan voor het voortgezet onderwijs. U
levert dit formulier in bij de administratie.
HET BELANGSTELLINGSFORMULIER VAN HET EINSTEIN LYCEUM
Bij het aanmelden, willen wij, naast het adviesformulier van de basisschool, ook een volledig ingevuld en ondertekend
belangstellingsformulier van u ontvangen. Het belangstellingsformulier moet door beide ouders worden ondertekend.
Het komt voor dat het belangstellingsformulier niet door beide ouders kan worden ondertekend. De school heeft dan een
officiële verklaring nodig, waaruit blijkt waarom de handtekening van een van de ouders ontbreekt. Mocht u geen officiële
verklaring hebben, dan vragen wij u een (gratis) verklaring uit het ouderlijk gezag op te vragen. Op de site
http://www.rechtspraak.nl kunt u zoeken naar een rechtbank bij u in de buurt. De aanvraag kan daar via mail of telefonisch
worden aangevraagd.
Als een ouder in het buitenland woont kan deze ouder een handgeschreven en ondertekende verklaring opstellen waaruit blijkt
dat er toestemming wordt gegeven voor de aanmelding. Deze verklaring stuurt u naar administratie@einsteinlyceum.nl .
KOPIE VAN HET ID-BEWIJS VAN DE LEERLING
Het is niet verplicht, maar we ontvangen graag een kopie van het ID-bewijs van de leerling. We gebruiken deze kopie om de
officiële gegevens extra te controleren, zodat aan het eind van de schoolcarrière van de leerling de officiële naam,
geboortedatum en geboorteplaats juist worden vermeld op het diploma en de cijferlijst.

STAP 2: HET KENNISMAKINGSGESPREK EN AFGIFTE LOTINGSNUMMER
Na ontvangst van het aanmeldformulier, het belangstellingsformulier en eventueel een kopie van het ID-bewijs, nemen wij
contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarbij de ouder(s) en/of verzorger(s) en de aangemelde leerling
aanwezig zijn. Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 20 minuten. We bespreken o.a. de wensen en de talenten van uw
kind. Tijdens het gesprek krijgt u de gelegenheid om de school te informeren over bijzonderheden waar de school van op de
hoogte moet zijn. Uw kind kan bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig hebben bij leer- of gedragsproblemen, lichamelijke
beperkingen of hoogbegaafdheid. U krijgt bij het kennismakingsgesprek een lotingsnummer mee. Bewaar dit goed, het kan
mogelijk worden ingezet bij een overaanmelding van toelaatbare leerlingen.

STAP 3: TOELATINGSBESLUIT
Een leerling met een passend basisschooladvies is in principe toelaatbaar. Aan het eind van de officiële aanmeldperiode wordt
gekeken of alle toelaatbare leerlingen geplaatst kunnen worden. Indien er sprake is van een overaanmelding, moet de school
een besluit nemen of er wordt geloot of dat de school de aanmeldplaatsen uitbreidt. Indien er sprake is van een loting wordt u
hierover geïnformeerd. Na deze fase volgt het besluit over de definitieve toelating.

STAP 4: DE BEVESTIGING
Leerlingen die zijn aangemeld met een OT formulier en als ouders of verzorgers hebben aangegeven dat ze via e-mail op de
hoogte willen worden gehouden over de toelatingsbesluiten, ontvangen na onze administratieve verwerking een e-mailbericht
via onderwijstransparant. Daarnaast ontvangen de ouders, verzorgers en leerlingen van school een schriftelijke bevestiging per
post.

AANGEMELD VOOR EEN PIJLER?
Is uw kind aangemeld voor een van de volgende Pijlers: Beeldklas, World Class of Sportklas? Dan wordt de leerling verwacht op
school (onder voorbehoud i.v.m. de Coronamaatregelen) op woensdag 7 april 2021 om 14.00 uur.
Voor de Beeldklas of World Class komen de leerlingen op school voor een kennismaking met de Pijler.
Voor de Sportklas doen de leerlingen op deze dag een test voor de toelating. Zorg voor sportkleding en schoenen.
Leerlingen die niet aanwezig zijn en niet van tevoren zijn afgemeld, worden van de aanmeldlijst verwijderd voor de Beeldklas,
Sportklas of World Class. Leerlingen die zijn toegelaten tot Sportklas, World Class of Beeldklas nemen deel voor de volle duur van
het programma. Deelname wordt automatisch verlengd aan het eind van het schooljaar, tenzij er een schriftelijke afmelding is
ontvangen door de coördinator en de administratie.
KOSTEN PIJLERS
Sportklas
€ 250,00 per jaar.
Duur: twee jaar. Voor o.a. extra sportactiviteiten, zaal- en accommodatiehuur en een uitgebreid sportkledingpakket.
World Class
€ 350,00 per jaar.
Duur: drie jaar. Voor o.a. excursie en extra lesmateriaal.
Beeldklas
€ 50,00 per jaar.
Duur: drie jaar. Voor o.a. excursie en extra lesmateriaal.

KENNISMAKINGSMIDDAG VOOR LEERLINGEN EN HUN OUDERS (ONDER VOORBEHOUD)
Leerlingen die zijn toegelaten, worden samen met hun ouders of verzorgers verwacht voor de kennismaking met elkaar op
woensdag 23 juni 2021 (14.00 uur-15.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur. Onder voorbehoud). Ouders en verzorgers krijgen
informatie van de directeur over het eerste leerjaar.

SCHOOLBOEKEN (BESTELLEN BIJ VAN DIJK)
De schoolboeken zijn voor ouders gratis. Voor de bestelling van de studieboeken ontvangt u tijdig een uitleg over hoe u het
boekenpakket bestelt. Meer informatie op: www.vandijk.nl .

SCHOOLKOSTEN
Een van de ouders of verzorgers (de debiteur) ontvangt via e-mail in oktober een uitnodiging om in onze financiële WISCOLLECT
omgeving de factuur aan te maken voor het betalen van het schoolgeld. Daar treft u ook een specificatie van de kosten aan. Het
totaalbedrag voor leerjaar 1 in het schooljaar 2020-2021 was 264 Euro.

