Aanmeldingsformulier VO 2021-2022
IN TE VULLEN DOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S)
Gegevens van de leerling
Achternaam (officiële)

........................................................

BurgerServiceNummer

Volledige voornam(en)

........................................................

jongen

.................

Roepnaam

........................................................

Geboorteplaats

.......................................................

Straat

...................................................................................................................

Postcode + woonplaats

...................................................................................................................

Telefoonnummer

...................................................................................................................

Naam basisschool

....................................................................................................................

meisje

Geboortedatum

...............

Broer(s)/zus(sen) nu of eerder op onze school? (namen)............................................................................
De leerling woont bij

ouders

vader

moeder

anders, namelijk:

...........................................................................................................................................................
Wie heeft het ouderlijk gezag?...............................................................................................................
Wil uw kind graag bij een vriend(in) in de klas zitten:

nee

ja, bij:

(maximaal twee namen + naam basisschool) ..........................................................................................
...........................................................................................................................................................
Opgave onderwijsprogramma
Cambridge English (alleen voor havo en atheneum) (hier zijn wel kosten aan verbonden, ong. 200 euro pj)
Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)
Naam en voorletters vader/verzorger

Naam en voorletters moeder/verzorgster

..............................................................................

..................................................................

E-mailadres

...................................................

E-mailadres...................................................

Mobiel

…………………………………………………………

Mobiel

………………………………………………………….

(onderstaande alleen invullen als het adres afwijkt van het adres dat bovenaan al staat vermeld)
Straat

...............................................................

Straat...............................................................

PC + woonplaats ...................................................

PC + wooplaats................................................

Ontvangt uw zoon/dochter enige vorm van begeleiding/ondersteuning en/of heeft uw zoon/dochter dit in het
verleden ontvangen?..........................................................................................................................
Zo ja; waarvoor ontving/ontvangt uw zoon/dochter begeleiding/ondersteuning?.........................................
.......................................................................................................................................................
Ondergetekende gaat akkoord met de digitale verwerking en uitwisseling van
leerlinggegevens volgens het "privacyreglement verwerking leerlinggegevens"

Datum:
............................................................

nee

ja

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
................................................................
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Aanmeldingsformulier VO 2021-2022
IN TE VULLEN DOOR DE BASISSCHOOL
Voornaam leerling

.................................................

Geboortedatum

.............................

Achternaam
Naam basisschool

................................................ .

Formulier ingevuld door

.............................

.................................................

Brinnummer basisschool

.............................

Advies basisschool voor opleiding:
vmbo theoretische leerweg

havo

atheneum

Gegevens plaatsingswijzer
·

hieronder de uitkomst van de plaatsingswijzer invullen s.v.p.

·

en - indien mogelijk - de gewenste brugklas aangeven

·

de matrix van de plaatsingswijzer als PDF meezenden in de digitale overdracht

Plaatsingsprofiel
Niveau

:

..............................

Profiel

:

..............................

Brugklas

:

..............................

Onderwijskundig Rapport (zorgrapport)
Is er sprake van extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs?
Is er voor deze leerling een Ontwikkelingsperspectief geschreven ?
Wat is de aanleiding hiervoor?

ja

nee

ja

nee

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is er sprake van een diagnose? ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Graag OPP en overige informatie meezenden als PDF in de digitale overdracht.
Dyslexie/dyscalculie
Is er sprake van dyslexie?

ja

nee

Is er sprake van dyscalculie?

ja

nee

Is er sprake van achterstand, van minimaal 6 mnd op gebied van spelling?

ja

nee

Is er sprake van achterstand, van minimaal 6 mnd op het gebied van techn. Lezen?

ja

nee

Als er sprake is van dyslexie of dyscalculie: de officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring plus het onderzoeksverslag
als PDF meezenden in de digitale overdracht.
Als er sprake is van achterstand: extra informatie of hulpplannen meesturen.
Bewijs van uitschrijving
Bewijs van uitschrijving als PDF meezenden in de digitale overdracht.
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