
[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:  

Advies primair onderwijs  [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO 

(Almere College)
   vmbo basis  

   vmbo kader

   havo   vmbo theoretisch     vwoIs de leerling gebaat bij LWOO?            ja        nee 

(voor de richtlijn LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?      ja        nee 

Wilt u, wanneer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Advies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO 

(Almere College)

   vmbo basis

   vmbo kader

   havo

vmbo theoretisch

   vwoIs de leerling gebaat bij LWOO?            ja    nee

(voor de richtlijn

 LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Vol

doet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?    ja    nee

Wilt u, wan

neer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Advies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO 

(Almere College)
   vmbo basis

   vmbo kader

   havovmbo theoretisch    vwoIs de leerling gebaat bij LWOO?            ja    nee

(voor de richtlijn LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

V

oldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?    ja    nee

Wilt u, wanneer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

017

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Advies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO (Almere College)    vmbo basis    vmbo kader

   havo   vmbo theoretisch    vwo

Is de leerling gebaat bij LWOO?         

   ja    nee

(voor de richtlijn LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?

   ja    nee

Wilt u, w

an

neer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

r /
(OKR)

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Advies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO 

(Almere College)

   vmbo basis

   vmbo kader

   havo

vmbo theoretisch

    vwoIs de leerling gebaat bij LWOO?            ja        nee 

(voor de richtlijn

 LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Vol

doet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?    ja    nee

Wilt u, wan

neer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

017

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Advies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO 

(Almere College)

   vmbo basis    vmbo kader

   havo

vmbo theoretisch

   vwo

Is de leerling gebaat bij LWOO?            ja    nee

(voor de richtlijn LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?

   ja    nee

Wilt u, wanneer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

r /
(OKR)

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Advies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO (Almere College)    vmbo basis    vmbo 

kader

   havovmbo theoretisch    vwo

Is de leerling gebaat bij LWOO?            ja    nee

(voor de richtlijn LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?    ja    nee

Wilt u, wanneer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

Onderwijskundig Rapport (OKR)

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Adv

ies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO 

(Almere College)

   vmbo basis    vmbo kader   havovmbo theoretisch    vwo

Is de leerling gebaat bij LWOO?            ja    nee

(voor de richtlijn

 LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Vol

doet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?    ja    nee

Wilt u, wan

neer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

Onderwijskundig Rapport (OKR)

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

A

dvies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO (Almere College)    vmbo basis    vmbo kader   havovmbo theoretisch    vwo

Is de leerling gebaat bij LWOO?            ja    nee

(voor de richtlijn LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?    ja    nee

Wilt u, wanneer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

Onderwijskundig Rapport (OKR)

017

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Advies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO (Almere College)    vmbo basis    vmbo kader

   havo

vmbo theoretisch

   vwo

Is de leerling gebaat bij LWOO?            ja    nee

(voor de richtlijn LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?    ja    nee

Wilt u, wanneer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

r /
(OKR)

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Adv

ies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO 

(Almere College)

   vmbo basis    vmbo kader   havovmbo theoretisch    vwo

Is de leerling gebaat bij LWOO?            ja    nee

(voor de richtlijn

 LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Vol

doet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?    ja    nee

Wilt u, wan

neer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

Onderwijskundig Rapport (OKR)

017

[ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ]

VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

[ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ]

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam:

Advies primair onderwijs [Bij voorkeur één hokje aankruisen, maar maximaal twee]:

   PRO (Almere College)

   vmbo basis    vmbo kader

   havovmbo theoretisch    vwo

Is de leerling gebaat bij LWOO?            ja    nee

(voor de richtlijn LWOO / PRO zie het eind van dit formulier)

Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?

   ja    nee

Wilt u, wanneer dit niet het geval is, m.b.v. de handreiking een korte onderbouwing geven?

Bij aanmelding dienen de volgende 
documenten te worden bijgevoegd:

Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de ‘niet methode toetsen’

Indien van toepassing / beschikbaar:
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek
 Kopie van de SAQI
 Kopie van HP en/of OPP
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
 Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
 Kopie van een evt. onderzoeksverslag met 

     daarin de diagnose (bv. ADHD)

r /
Onderwijskundig Rapport (OKR)

[ IN TE VULLEN DOOR HET ICHTHUS COLLEGE DRONTEN ]

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier  

Leerling
Voornaam: (officiële) Achternaam: 

Advies primair onderwijs [Maximaal twee hokjes aankruisen]

   vmbo-basis 

   vmbo-kader

 

   vmbo-theoretisch     

   havo 

   vwo

Is de leerling gebaat bij LWOO?            ja        nee 

Voor welk leerjaar geeft u de leerling op? 

   1        2        3        4        5        6

  

2017 -  2018

De basisschool vult een onderwijskundig rapport (OKR) in. Het Ichthus College Dronten volgt, conform wetgeving, het advies over de te volgen 
opleidingsrichting op, dat in het OKR wordt vermeld.



GEGEVENS VAN DE LEERLING   

Achternaam (officiële + voorvoegsels [voluit geschreven]): 

Voornamen (voluit):   jongen     meisje

Roepnaam:

BurgerServiceNummer: 

Straat:   Geboortedatum: 

Postcode + woonplaats: Geboorteplaats:

Tel. privé: Geboorteland:

Mobiel nummer leerling: E-mailadres: 

Datum aankomst in Nederland:

De leerling woont bij:         ouders         vader         moeder          anders, nl.:       

Ouder 1 (m/v)* Ouder 2  (m/v)*

Naam en voorletters: Naam en voorletters:

Straat: Straat: 

Postcode + woonplaats: Postcode + woonplaats: 

Tel. privé:  werk: Tel. privé:  werk:

Mobiel nummer: Mobiel nummer:

Nationaliteit:  Nationaliteit: 

E-mailadres: E-mailadres:

Ouderlijk gezag:            ja          nee Ouderlijk gezag:             ja          nee

Financieel verantwoordelijk:   ja          nee Financieel verantwoordelijk:         ja          nee

[ IN TE VULLEN DOOR OUDERS / VERZORGERS ]

Naam gekozen school*

Keuze voor talentprofiel
[ verplicht invullen ]Almere College

Sport
Kunst, cultuur en media

  Techniek en science

Ichthus College

Algemene info voor de ouders:

Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten iedere leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passend 
arrangement bieden. Om te bekijken of de school de begeleiding kan bieden die uw kind nodig heeft, heeft de 
school informatie nodig. Het is in het belang van uw kind om volledige en juiste informatie te verschaffen. Na de 
schriftelijke aanmelding heeft de V(S)O school 6 weken de tijd om te bekijken of de school de juiste begeleiding 
kan bieden. Indien nodig kan de periode van 6 weken, op basis van goede argumenten worden verlengd naar 10 
weken. Als de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, zal de school in overleg met u een andere passende 
onderwijsplek zoeken. Dit kan zijn op een andere reguliere VO school of in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

* Graag één hokje aankruisen!
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[ IN TE VULLEN DOOR OUDERS / VERZORGERS ]

Naam gekozen school*

Keuze voor talentprofiel
[ verplicht invullen ]Almere College

Sport
Kunst, cultuur en media

  Techniek en science

Ichthus College

Algemene info voor de ouders:

Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten iedere leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passend 
arrangement bieden. Om te bekijken of de school de begeleiding kan bieden die uw kind nodig heeft, heeft de 
school informatie nodig. Het is in het belang van uw kind om volledige en juiste informatie te verschaffen. Na de 
schriftelijke aanmelding heeft de V(S)O school 6 weken de tijd om te bekijken of de school de juiste begeleiding 
kan bieden. Indien nodig kan de periode van 6 weken, op basis van goede argumenten worden verlengd naar 10 
weken. Als de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, zal de school in overleg met u een andere passende 
onderwijsplek zoeken. Dit kan zijn op een andere reguliere VO school of in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

* Graag één hokje aankruisen!

2 

GEGEVENS VAN DE LEERLING  IN TE VULLEN DOOR OUDERS / VERZORGERS

Achternaam (officiële): 

Voornamen (voluit):                                             

Initialen:   jongen     meisje

Roepnaam:

BurgerServiceNummer:

Straat:  Geboortedatum:

Postcode + woonplaats: Geboorteplaats:

Tel. privé: Geboorteland:

Mobiel nummer leerling: E-mailadres:

Nationaliteiten: Datum aankomst in Nederland:

De leerling woont bij:         ouders         vader         moeder          anders, nl.:       

Vader Moeder

Naam en voorletters: Naam en voorletters:

Straat: Straat:   

Postcode + woonplaats: Postcode + woonplaats: 

Tel. privé:  werk:  Tel. privé:  werk:

Mobiel nummer: Mobiel nummer:

Nationaliteit:  Nationaliteit: 

E-mailadres: E-mailadres:

Ouderlijk gezag:            ja   nee Ouderlijk gezag:   ja   nee

Financieel verantwoordelijk:    ja   nee Financieel verantwoordelijk:         ja   nee

Verzorg(st)er Indien de leerling onder voogdij staat

Naam en voorletters: Naam instelling/voogd:

Straat: Straat: Postcode + woonplaats: Postcode + woonplaats: 

Tel. privé:  werk:  Telefoon:

Mobiel nummer:  Mobiel nummer:

E-mailadres: Contactpersoon: 

HUISARTS

Naam: Adres:

Telefoon: Woonplaats: 

3 

2*doorhalen wat niet van toepassing is

Algemene info voor de ouders:

Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten iedere leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passend 

onderwijsaanbod bieden. Om te beoordelen of de school de begeleiding kan bieden die uw zoon/dochter nodig heeft, 

heeft de school informatie nodig. Het is in het belang van uw zoon/dochter dat u volledige en juiste informatie

verschaft. Na de schriftelijke aanmelding heeft de v(s)o-school 6 weken de tijd om te bekijken of de school de juiste 

begeleiding kan bieden. Indien nodig kan de periode van 6 weken, op basis van goede argumenten worden verlengd 

naar 10 weken. Wanneer de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, dan zal de school in overleg met u een 

andere passende onderwijsplek zoeken. Dit kan zijn op een andere reguliere vo-school of in het voortgezet speciaal 

onderwijs. 

Nationaliteit: 

Religie:



Verzorg(st)er Indien de leerling onder voogdij staat

Naam en voorletters: (m/v)* Naam instelling/voogd (dhr./mevr.):* 

Straat: Straat: 

Postcode + woonplaats: Postcode + woonplaats: 

Tel. privé: werk: Telefoon:

Mobiel nummer: Mobiel nummer:

E-mailadres: E-mailadres:

Contactpersoon: 

Indien van toepassing:

HUISARTS 

Naam: Adres:

Telefoon: Woonplaats: 

3

INFORMATIE OVER UW ZOON / DOCHTER

Wilt u een korte beschrijving geven van het functioneren van uw zoon/dochter op school?

*doorhalen wat niet van toepassing is

Krijgt uw zoon/dochter momenteel externe hulp?   ja     nee

Heeft uw zoon/dochter de laatste drie jaar externe hulp gekregen?   ja     nee
[Zo ja, wilt u aangeven waaruit de begeleiding bestaat/bestond, bijvoorbeeld therapeutisch centrum, GGZ, GGD, Traverse, logopedie.)

Naam huisartsenpraktijk (indien van toepassing):

Naam contactpersoon: 

E-mail contactpersoon:

  ja     neeIs er sprake van medicijngebruik? 

Zo ja, welke medicatie? 



4

Zijn er kinderen bij wie uw zoon/dochter graag in de klas zou willen zitten? (max. 3 namen invullen)

Zijn er nog andere gegevens die van belang zijn voor de school om te weten?
[Bijvoorbeeld over de gezondheid, begeleiding in het gezin, allergieën, gezinsomstandigheden, leefregels in verband met  

godsdienst/levensovertuiging e.d.]

Heeft uw kind een zwemdiploma?   ja     nee

Is er in de directe omgeving van uw zoon/dochter een belangrijke naaste overleden? Zo ja, wie?

Vindt u een nadere toelichting door middel van een gesprek wenselijk?   ja     nee

Vindt u dat uw zoon/dochter extra begeleiding nodig heeft?                               ja     nee
[Zo ja, wilt u aangeven waaruit de begeleiding zou kunnen bestaan?]

In de klas:

Van de leerkracht:

Van klasgenoten:

Van specialisten in de school:

Van ouders:

Van hulpverleners buiten de school:



INSCHRIJVEN

Ondergetekende verklaart de gegevens in het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te 

hebben ingevuld en de grondslag van de school, als vermeld in de schoolgids, te respecteren.

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de basisschool gegevens doorgee  aan de school voor 

voortgezet onderwijs. 

Onderg

Ondergetekende verklaart hierbij het goed te vinden wanneer er opnames van het 
 aangemelde kind gepubliceerd worden op de website van de school of gebruikt worden voor ander 

foldermateriaal van de school.  

Ondertekening       ouder       verzorg(st)er       voogd:

Plaats en datum:       

 

Naam:                Handtekening: 

Uitschrijvingsbewijs primair onderwijs
[Van de leerling die afkomstig is uit het voortgezet onderwijs ontvangen wij graag een origineel formulier.]  

Ondergetekende verklaart dat de leerling die wordt aangemeld door middel van  

dit aanmeldingsformulier wordt uitgeschreven op:   

31-07-2017 (einde schooljaar) / (andere datum)

Naam school:       

 

Naam:                Handtekening: 

etekende gaat ermee akkoord dat de school indien nodig informatie opvraagt bij externe
instanties 

5

-

-

-

-
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