Aanmeldprocedure Einstein Lyceum
2019-2020
administratie@einsteinlyceum.nl
010-2957212

Hieronder treft u onze procedure aan voor het aanmelden voor 2019-2020

1. Het basisschooladvies, OT-code en voorkeurslijst scholen
Van de basisschool ontvangt u het adviesformulier met daarop het basisschooladvies, de Onderwijs
Transparantcode (de OT-code) en een invullijst voor voorkeurscholen van uw keuze. Dit heeft u later nodig voor
het definitief aanmelden van uw kind.

2. Het belangstellingsformulier van het Einstein Lyceum
Tijdens de Open Dagen kunt u met behulp van ons belangstellingsformulier aangeven of u belangstelling heeft
voor aanmelden bij het Einstein Lyceum. Zodra u de bij punt 3 genoemde documenten bij ons inlevert, kunnen wij
u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

3. Het kennismakingsgesprek (de voorbereiding)
Na ontvangst van het belangstellingsformulier voor het Einstein Lyceum en de onderstaande documenten nodigt
het Einstein Lyceum u uit voor een kennismakingsgesprek.
1.
2.
3.
4.

Een compleet ingevuld en door beide ouders ondertekend belangstellingsformulier;
Het schooladviesformulier van de basisschool waarop de OT-code staat.
De lijst van voorkeurscholen die door u is ingevuld en door beide ouders is ondertekend.
Een kopie van het ID-bewijs van uw kind.

4. Kan het belangstellingsformulier niet door beide ouders worden ondertekend?
Het komt voor dat het belangstellingsformulier niet door beide ouders kan worden ondertekend. De school heeft
dan een verklaring nodig, waaruit blijkt waarom de handtekening van een van de ouders ontbreekt.
a) Ouder is uit het Ouderlijk Gezag geplaatst. Bij http://www.rechtspraak.nl kunt u bij een rechtbank
in uw buurt een gratis verklaring uit het ouderlijk gezag opvragen. Uit deze verklaring blijkt dat u als
enige het Ouderlijk Gezag heeft. U mag ook een ander document van de rechtbank overhandigen als
daarin duidelijk staat vermeld dat u als enige ouder het Ouderlijk Gezag heeft.
b) Ouder heeft bij wet geen Ouderlijk Gezag. Bij http://www.rechtspraak.nl kunt u bij een rechtbank
in uw buurt een gratis verklaring uit het ouderlijk gezag opvragen. Uit deze verklaring blijkt
bijvoorbeeld dat vader en moeder niet getrouwd waren op het moment van de geboorte van uw kind.
Op de verklaring staat dan de melding: “Komt niet voor in het gezagsregister”.
c) Als een ouder ver weg woont. U kunt dan een handgeschreven en ondertekende verklaring van de
ouder laten opstellen waaruit blijkt dat de vader of moeder toestemming geeft voor de aanmelding.
Deze verklaring stuurt u naar administratie@einsteinlyceum.nl .

5. Het kennismakingsgesprek (duur maximaal 30 minuten)
Bij het kennismakingsgesprek moet ook de aangemelde leerling aanwezig zijn. Het kennismakingsgesprek
duurt ongeveer 30 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.

6. Toelatingscommissie en besluit over toelating
Na het kennismakingsgesprek besluit de toelatingscommissie of uw kind toelaatbaar is. Aan het eind van de
officiële aanmeldperiode wordt gekeken of alle leerlingen geplaatst kunnen worden. Indien er sprake is van een
overaanmelding, moet de school een besluit nemen of er moet worden geloot of dat de school de aanmeldplaatsen
uitbreidt. Indien er sprake is van een loting wordt u hierover geïnformeerd.
Aan het eind van de 1e aanmeldronde worden alle ouders geïnformeerd of hun kind is ingeschreven.

Kennismakingsmiddag voor ingeschreven leerlingen en hun ouders (19-06-2019, 14.00 uur)
Leerlingen die zijn toegelaten, worden samen met hun ouders of verzorgers verwacht voor de
kennismakingsmiddag op woensdag 19 juni 2019 (14.00 uur-15.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur).
Leerlingen maken op deze dag kennis met elkaar.
Ouders en verzorgers krijgen belangrijke informatie van de directeur.

Extra intake voor Beeldklas, Sportklas of World Class (10-04-2019, 14.00 uur)
Voor de definitieve plaatsing in de Beeldklas en World Class
worden de leerlingen verwacht op 10 april om 14.00 uur.
Voor de definitieve plaatsing in de Sportklas
moeten de leerlingen een toelatingstest doen op 10 april om 14.00 uur
Indien de aangemelde leerling voor de Beeldklas, Sportklas of World Class niet aanwezig is op deze middag en niet
is afgemeld, wordt de aanmelding voor de Beeldklas, Sportklas of World Class verwijderd.

Schoolkosten
Als voorbeeld de schoolkosten van schooljaar 2018-2019 leerjaar 1.

Prijswijzigingen voor 2019-2020 zijn voorbehouden.

Leerjaar 1

Bedragen in Euro’s

Algemene bijdrage*

44,00

Gymkleding

40,00

Feesten (Sint, Kerst, Valentijn, eindfeest)

30,00

Introductieactiviteiten

60,00

Schoolactiviteiten (Cultuurtraject, CJP, LOB, LOB excursies)

40,00

Drievliet

30,00

Huur kluisje

10,00

Mediatheek voorziening

10,00

(o.a. aanschaf boeken, gebruik computers)
Vrijwillige bijdrage ouderraad1

24,00

Totaal per jaar

288,00

*algemene bijdrage (Einstein fotoschoolpas, Einstein kluispas, proefwerkpapier, dia toetsen, lesmateriaal, materiaal voor de praktijkvakken:
biologie, tekenen en LO, Bosatlassen, Binas boeken, woordenboeken vreemde talen, gebruik van Wi-Fi, gebruik van Magister 6 app, opleiding
bedrijfshulpverleners en onderhoud AED, EHBO-voorraad, rechten Buma/Stemra)

Extra kosten
Leerlingen die kiezen voor de 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.
Bij schriftelijke afmelding voor 1 februari ontvangt u 50% retour.
Sportklas
€ 250,00 per jaar. Duur: twee jaar.
Voor o.a. extra sportactiviteiten, zaal- en accommodatiehuur en een uitgebreid sportkledingpakket.
World Class € 250,00 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.

Schoolboeken van 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 .
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Vrijwillige ouderbijdrage aan de Ouderraad
Met uw bijdrage ondersteunt de Ouderraad het Einstein Lyceum voor kosten waar de school zelf geen middelen voor ontvangt. Denkt u b.v. aan
een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula, een podium, iMac computers voor het vak tekenen, etc.

