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INFORMATIEFORMULIER BASISSCHOOL 
 

Gegevens leerling 
 

 

Achternaam  

Roepnaam  

Geboortedatum  

Burgerservicenummer  

 

 

Gegevens basisschool 
 

 

Naam  

Brinnummer  

Naam groepsleerkracht  

E-mailadres groepsleerkracht  

 

 

Beoordeling 
Bij voorkeur deze gegevens vanuit bijv. AVL, Zien, DVL e.d. digitaal aanleveren via OSO. Indien dit niet 
mogelijk is, dan graag onderstaande vragen invullen. 

 

Concentratie □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Verstandelijk inzicht □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Doorzettingsvermogen □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Werktempo □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Nauwkeurigheid □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Zelfstandigheid □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Samenwerking □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Motivatie □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Zelfvertrouwen □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Expressie – activiteiten □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 

Sociale redzaamheid □ goed        □ voldoende        □ matig        □ zwak 
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Speciale onderwijsbehoeften 
Wat is de extra zorg die leerlingen nu ontvangen en in het vo nodig zullen hebben? De gegevens zijn 
mogelijk direct vanuit het leerling administratiesysteem te leveren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan graag 
bijlage 1 digitaal invullen. 
 

Bijzondere gegevens van de leerling 

(Bijvoorbeeld: handicaps, motoriek, medicijngebruik, gedrag, omgang met anderen, schoolverzuim of andere 
zaken waar extra aandacht aan besteed moet worden) 

Wilt u een afschrift van relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem, testrapporten, 
handelingsplannen, dyslexieverklaring, DMT-kaart enz. digitaal meesturen via OSO? 

 

 

Schooladvies 
 

 

 atheneum  

 havo   

 mavo  

 kader  

 basis  

 Komt de leerling mogelijk in aanmerking voor LWOO? □ ja        □ nee 

       

 

Plaatsingswens 
 

 

 tweetalig atheneum  

 atheneum/havo   

 havo/mavo   met voorkeur voor sportklas havo/mavo* 

 mavo/kader  met voorkeur voor sportklas mavo/kader* 

 kader/basis  met voorkeur voor sportklas kader/basis* 

 

*wordt alleen gestart bij voldoende aanmeldingen. 

 Definitieve plaatsing vindt plaats na bespreking in de toelatingscommissie. 

 

Ouders zijn akkoord met deze plaatsingswens?  □ ja        □ nee 

 

Ondergetekende verklaart dat de leerling op basis van de gegevens in dit aanmeldingsformulier zal worden 

uitgeschreven als leerling van de basisschool. 

 

Datum:      Handtekening directeur of groepsleerkracht 

 

 

………………………………………………………………….  …………………………………………………………………… 


