
Inschrijvings�che leerling Campus GO! 
Zelzate

Schooljaar 2021-2022

Gegevens leerling

Voornaam:Naam:

Geboortedatum:

Dag Maand Jaar

Geboorteplaats:

Nationaliteit:Geboorteland:

Rijksregisternummer:E-mailadres:

voorbeeld@voorbeeld.be

Geslacht:

Man

Vrouw

GSM:

Landcode: Netnummer Telefoonnummer

Telefoonnummer:

Landcode: Netnummer Telefoonnummer

Adres:

Straat en Huisnummer

Plaats

Postcode Land
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Gegevens vader:

Naam van de vader:

Geboorteplaats:Geboortedatum:

Dag Maand Jaar

Beroep:Nationaliteit:

E-mailadres:

voorbeeld@voorbeeld.com

GSM:

Landen Code Netnummer Telefoonnummer

Gegevens moeder:

Naam van de moeder:

Geboorteplaats:Geboortedatum:

Dag Maand Jaar

Beroep:Nationaliteit:

E-mailadres:

voorbeeld@voorbeeld.com

GSM:

Landen Code Netnummer Telefoonnummer
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Studies schooljaar 2020-2021

Naam school:

Adres school?

Welke richting en jaar heeft de leerling gevolgd?

Clausulering indien B-attest:Vermoedelijk attest:

A-attest

B-attest

C-attest

Uw zoon/dochter heeft een (gemotiveerd) verslag M-decreet en werd op uw verzoek ingeschreven in onze school voor gewoon 
onderwijs.

Ja

Neen

Indien ja:
Datum attest 

Dag Maand Jaar

De school start nu een procedure om na te gaan of ze aan de individuele noden en onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen. Op
het einde van deze procedure zal het schoolbestuur u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek omtrent haar beslissing. Deze
inschrijving is dus gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde.

Nieuwe leerlingen in het KAZ geven bij inschrijving/aanvang van het schooljaar hun identiteitskaart af op het
leerlingensecretariaat om te scannen, alsook een kopie van hun studieattest van het vorige schooljaar.

Ik verbind mij ertoe om de school meteen te verwittigen indien er zich wijzigingen zouden voordoen in mijn persoonlijke
gegevens.
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2de graad

Keuze studies 2de graad - schooljaar 2021 - 2022

STUDIERICHTING (slechts 1 keuze aanduiden)

ASO

Economie optie wiskunde

Economie optie moderne talen

Humane wetenschappen

Latijn optie wiskunde

Latijn optie moderne talen

Wetenschappen

TSO

Elektrotechnieken

Handel

Sociale en technische wetenschappen

BSO

Basismechanica

Hout

Verzorging-Voeding

Interessemodule(s) 2de graad (enkel voor leerlingen ASO)

Info over elk van de interssegebieden vindt u terug via de website van de school.

Sommige interessemodules kiest een leerling voor een heel jaar. Andere interessemodules zijn semestrieel.

Wij proberen elke leerling zijn/haar eerste keuze(s) te geven. Het zou evenwel kunnen dat een bepaald interessegebied overbevraagd
is en dan gaan we over naar keuze 2 van de leerling.

Labo en wetenschappen - STEM als 1ste keuze wordt altijd toegekend omdat dit interessegebied de leerplannen van de
wetenschappen volgt en dus echt voorbereidt op een wetenschappelijke studierichting in de derde graad en op wetenschappelijke
richtingen (zoals diergeneeskunde) in het hoger onderwijs.

Deze module wordt gegeven in het 3de jaar én in het 4de jaar. Hier wordt niet gewerkt met graadklassen.

Bemerking 1: Indien je voor semesteriële interessemodules gaat, moeten je keuze 1 en/of 2 een geheel schooljaar beslaan.
Bemerking 2: Het is de bedoeling dat elk schooljaar (een) nieuwe interessemodule(s) worden (wordt) gekozen (uitz.: Labo en
wetenschappen – STEM).
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2de graad

Ik kies de volgende interessemodule voor het hele schooljaar

Labo en wetenschappen - STEM

Voetbal

Creative language skills

Artistiek-Creatief

Ik kies de volgende interessemodule voor het eerste semester:

Multimedia - fotobewerking

KAZ Sports - extra sport

Artistiek Creatief

Ik kies de volgende interessemodule voor het tweede 
semester:

Programmeren en technologie - STEM

KAZ Sports - Gezonde levensstijl

Artistiek-Creatief

Interessemodule(s) 2de graad (enkel voor leerlingen TSO en BSO)

Ik opteer voor het keuzevak voetbal (cf lessentabellen op de website)

Ja

Neen

LEVENSBESCHOUWELIJKE KEUZE (slechts 1 keuze aanduiden)

Andere:

Rooms-katholieke godsdienst

Protestants-evangelische godsdienst

Niet-confessionele zedenleer

Islamitische godsdienst

Orthodoxe godsdienst

Wilt u een locker huren? De locker dient om turnmateriaal, boeken e.d. in op te bergen en kost € 15,00 waarvan € 5,00 waarborg.Create your own automated PDFs with JotForm PDF Editor
5

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=201084487835360&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Ja

Neen
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3de graad

Keuze studies 3de graad - schooljaar 2021 - 2022

Studiejaar

STUDIERICHTING (slechts 1 keuze aanduiden)

ASO

Economie - Moderne talen

Economie - Wiskunde

Humane wetenschappen

Latijn - Moderne Talen

Latijn - Wiskunde

Wetenschappen - Wiskunde

BSO

Houtbewerking + 
bijzondere 
schrijnwerkconstructies

Voeding-Verzorging + 
kinderzorg

Werktuigmachines + 
Industrieel Onderhoud

TSO

Boekhouden - Informatica

Elektrische installatietechnieken

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

LEVENSBESCHOUWELIJKE KEUZE (slechts 1 keuze aanduiden)

Andere:

Rooms-katholieke godsdienst

Protestants-evangelische godsdienst

Niet-confessionele zedenleer

Islamitische godsdienst

Orthodoxe godsdienst
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3de graad

Interessemodule(s) 3de graad (enkel voor leerlingen ASO)

Info over elk van de interessegebieden vind je terug via de website van de school, door in de lessentabellen te klikken op het
‘Interessegebied’.

Wij proberen elke leerling zijn/haar eerste keuze(s) te geven. Het zou evenwel kunnen dat een bepaald interessegebied overbevraagd
is en dan gaan we over naar keuze 2 van de leerling.

Exacte wetenschappen - STEM als 1ste keuze wordt altijd toegekend omdat dit interessegebied de leerplannen van de
wetenschappen volgt en dus echt voorbereidt op wetenschappelijke richtingen (zoals diergeneeskunde) in het hoger onderwijs. Deze
module wordt gegeven in het 5de jaar én in het 6de jaar. Hier wordt niet gewerkt met graadklassen.

Bemerking 1: Indien je voor semesteriële interessemodules gaat, moeten je keuze 1 en/of 2 een geheel schooljaar beslaan.
Bemerking 2: Het is de bedoeling dat elk schooljaar (een) nieuwe interessemodule(s) worden (wordt) gekozen (uitz.: Exacte
wetenschappen – STEM).

Ik kies de volgende interessemodule gedurende heel het schooljaar

Exacte wetenschappen - STEM (enkel voor leerlingen Latijn - Wiskunde en  Economie - Wiskunde)

Duitse taal en cultuur

Ik kies de volgende interessemodule voor het eerste semester:

Multimedia - Movie making

Zakelijke communicatie

Kunst & cultuur

Ik kies de volgende interessemodule voor het tweede semester

Zakelijke communicatie mondeling

Zelfverdediging en EHBO

Statistiek (enkel voor leerlingen Latijn - Moderne talen of 
Economie - Moderne talen)

Interessemodule(s) (enkel voor leerlingen TSO en BSO)

Ik opteer voor het keuzevak voetbal (cf lessentabellen op de website)

Ja

Neen
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Wenst u een locker te huren? De locker dient om turnmateriaal, boeken e.d. in op te bergen en kost € 15,00 waarvan € 5,00 waarborg.

Ja

Neen

zondag, maart 14, 2021 Handtekening
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Algemene informatie GO! Atheneum Zelzate

Inschrijvingen

Met het oog op de inschrijvingen en het verstrekken van inlichtingen zijn de directeur en het personeel ter beschikking:

Iedere schooldag van 7.45 u tot 11.50 u en van 12.40 u tot 17.00 u (uitgezonderd op woensdagnamiddag)
Tijdens de zomervakantie (werkdagen):
tot en met 2 juli van 9.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur (uitgezonderd op woensdagnamiddag)
van 16 augustus tot en met 31 augustus van 9.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur (uitgezonderd op
woensdagnamiddag)
Na afspraak (tel. (+32) 09 345 59 10).

Aarzel niet contact op te nemen met de school voor een afspraak, een intakegesprek, informatie, een rondleiding, …
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Mijn zoon/dochter verlaat de campus GO! Zelzate en kiest voor:

De studierichting:

Naam van de nieuwe school:

Reden voor het verlaten van de campus

Verhuis

Studierichting die mijn zoon/dochter niet kan volgen in het KA Zelzate

Niet tevreden over de Middenschool

Niet tevreden over het Koninklijk Atheneum

Waarom bent u niet tevreden over de campus GO! Zelzate...

Handtekeningzondag, maart 14, 2021
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