Aanmeldingsformulier

0
5
1
0

college vmbo mavo havo vwo

2019-2020

LEERJAAR 2 EN HOGER
Gegevens leerling

:
roepnaam
:
voornamen (voluit) :
geboortedatum
:
geboorteland
:
straat + huisnummer :
postcode
:
telefoon
:
e-mail leerling
:
achternaam

voorvoegsel
Burgerservicenummer
geslacht
geboortegemeente
nationaliteit
woonplaats
mobiel nummer leerling

:
:
:
:
:

man

vrouw

:
:

Advies laatst bezochte school
vwo
havo
mavo/havo
mavo
vmbo kader/mavo
vmbo kader
vmbo basis
praktijkonderwijs

________________________________________

Handtekening schooldirecteur

Datum | ____ | ____ | ____ |

Contact gewenst t.b.v.:

MDO-overdracht

warme overdracht

Gegevens gewenste opleiding

Leerjaar/klas

:
:

VWO / HAVO / MAVO / VMBO-KB / VMBO -BB
2

/

3

Aanvullende keuze leerjaar 2

/

4

/

5 /

Afdeling 3/4 vmbo beroepsgericht

sportklas
dansklas

economie & ondernemen
zorg & welzijn

Bij inschrijving dienen de volgende
Documenten te worden bijgevoegd:

n Een kopie van een id-bewijs, paspoort of
uittreksel GBA, waarop duidelijk het
Burgerservicenummer vermeld staat.

n Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de
‘niet-methode toetsen’.

6
Profielkeuze havo/vwo

cultuur & maatschappij
economie & maatschappij
natuur & gezondheid
natuur & techniek

Indien van toepassing / beschikbaar:
Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
Kopie van de CITO eindtoets
Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
Onderwijskundig rapport (voor LWOO of praktijkonderwijs)
Kopie van het onderzoeksverslag met daarin de diagnose
…………………………………………………………………

Gevolgd onderwijs
Laatst bezochte school

:
:
:
:
:

naam school
straat + huisnummer
postcode + plaats
telefoon
naam mentor

Heeft de leerling gedoubleerd?

ja

nee

Zo ja, in welke klas/leerjaar? _______________________

Onderbouwing advies
1) Cognitief op basis van LVS (zie aangehechte bijlage)
2) Attitude (o = onvoldoende, w = wisselend, v = voldoende, g = goed)
Communicatie
Omgaan met conflicten
Huiswerkhouding
Concentratie
Zelfstandig werken

O

W

V

G

Samenwerken
Werktempo
Nauwkeurigheid
Doorzettingsvermogen

O

W

V

G

Opmerkingen/bijzonderheden (heeft de leerling te maken met een van de onderstaande leerhandicaps?)
Dyslexie
Dyscalculie
ADHD
Concentratieproblemen
Faalangst

ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee

deskundigenverklaring aanwezig
deskundigenverklaring aanwezig
deskundigenverklaring aanwezig
deskundigenverklaring aanwezig
deskundigenverklaring aanwezig

Overige opmerkingen

LWOO
Dit blok verplicht invullen bij een aanmelding voor LWOO.

leerachterstand

en/of

problemen in de leervermogens en/of

Sociaal-emotionele problematiek

Beschikbaarheid gegevens
- Recent uitgevoerd intelligentieonderzoek (Bijv. NDT, NIO, SON, WISC)
- Vragenlijst gegevens (Bijv. SVL, LMT, ABV-K, NPV-J)
- Ingevulde checklist (CBTVO)
- Verslagen of overzicht van hulpverlening
- Deskundigenverklaring(en)

ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee

Drempelonderzoek
Technisch lezen

DLE: __________________

Datum: ___________________

Begrijpend lezen

DLE: __________________

Datum: ___________________

Spelling

DLE: __________________

Datum: ___________________

Inzichtelijk rekenen

DLE: __________________

Datum: ___________________

NDT/NIO/SON/WISC

Totaalscore: _________ Verbaal: _________ Symbolisch: __________

Datum afname: ___________________

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)*
achternaam ouder 1
geboortedatum
beroep
straat + huisnummer
postcode
telefoon (werk)
e-mail
achternaam ouder 2
geboortedatum
beroep
straat + huisnummer
postcode
telefoon (werk)
e-mail

:
:
:
:
:
:
:

voorletter(s)

telefoon (privé)

:
:

:
:
:
:
:
:
:

voorletter(s)

:

In geval van gescheiden ouders, ouderlijk gezag:
vader en moeder
alleen vader
alleen moeder

geslacht
nationaliteit

:
man

:

woonplaats

geslacht
nationaliteit
woonplaats
telefoon (privé)

vrouw

man

vrouw

:
:
:

anders, nl.: ____________________

Medische gegevens
naam huisarts
straat + huisnummer
postcode
telefoon (werk)

:
:
:
:

woonplaats

:

Aanvulling over gezondheid waar de school rekening mee moet houden:

(bijvoorbeeld allergie, stotteren, cara, motoriek e.d.)

Eventuele andere informatie die de school moet weten:

(bijvoorbeeld gezinsomstandigheden)

*Bij gezamenlijk ouderlijk gezag van vader en moeder volstaat het eenmalig invullen van de adresgegevens.

Gebruik beeldmateriaal

Op onze school laten wij met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen.
Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Daarom vragen wij uw aandacht voor het
onderstaande.
We gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. We plaatsen geen beeldmateriaal waarvan leerlingen
schade kunnen ondervinden. En we plaatsen bij foto’s en video’s in beginsel geen namen van leerlingen.
Wij handelen hierbij conform de protocollen die op onze website inzichtelijk zijn.
Ik geef toestemming* dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) waar mijn kind op te zien is door het Vellesan
College gebruikt mogen worden:
In de schoolgids en/of schoolbrochure
Op de openbare website van de school
Op het besloten deel van de website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief van de school
Op sociale media accounts van de school zoals Twitter en Facebook
Als video-opname voor intern gebruik, te weten opleiding en coaching van medewerkers.
Nergens voor.
*aankruisen waarvoor u toestemming geeft.

Ondertekening

Ondergetekende (wettelijke vertegenwoordiger) verklaart dat dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
en kennis te hebben genomen van de uitgangspunten van de school, zoals verwoord in de schoolgids.

Datum | ____ | ____ | ____ |

______________________________
Handtekening ouder/verzorger 1

______________________________
Handtekening ouder/verzorger 2

Privacy statement
Met behulp van dit aanmeldformulier verzamelt de school informatie. Hiermee wordt met grote zorgvuldigheid
omgegaan. De school houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Bij ondertekening van dit aanmeldformulier verleent u toestemming om gegevens op te vragen bij de huidige
of laatst bezochte school en/of instanties die betrokken zijn geweest bij de begeleiding op onderwijsgebied. U
geeft tevens toestemming de gegevens op te nemen in ons leerlingvolgsysteem.

BIJ ONTBREKEN VAN ONDERTEKENING OF BIJ EEN ONVOLLEDIG INGEVULD FORMULIER WORDT
DE AANMELDING NIET IN BEHANDELING GENOMEN.

