AANMELDINGSFORMULIER KLAS 1

SCHOOLJAAR: 20../20..

in te vullen door ouders
Plaatsingswens

Stroomkeuze:

 tweetalig atheneum/havo

SportGroep  StudioKunst TechniekAcademie

 atheneum/havo

SportGroep  StudioKunst  TechniekAcademie

 havo/mavo

SportGroep  StudioKunst  TechniekAcademie

 mavo/kader

SportGroep  StudioKunst  TechniekAcademie

 kader/basis

SportGroep  StudioKunst  TechniekAcademie

Definitieve plaatsing vindt plaats na bespreking door de toelatingscommissie.

Gegevens leerling
Achternaam

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Roepnaam
Geboortenamen
Straat

Huisnummer:

Postcode

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Telefoonnummer thuis

Geheim nummer  ja

Mobiel telefoonnummer (leerling)
Nationaliteit
Burgerservicenummer
Naam basisschool
Adres basisschool

Bijzondere gezinsomstandigheden?
 nee
 ja, namelijk:

RSG N.O.-Veluwe - Postbus 419 - 8160 AK Epe

 nee

Aanvullende informatie
(aspecten om rekening mee te houden, graag aankruisen en kort toelichten)
 gezondheidstoestand

ja, namelijk

 gedrag

ja, namelijk

 medicijngebruik

ja, namelijk

 dyslexieverklaring (graag kopie toevoegen)
 dyscalculieverklaring (graag kopie toevoegen)

Uw kind zou graag geplaatst willen worden in de klas bij een van de volgende leerlingen
(maximaal 3 namen)
1.
2.
3.

Aanvullende gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1

Naam:

Relatie:  vader  moeder  voogd  anders, nl.:

Voorletter(s):

Mobiel telefoonnummer ouder/verzorger 1
Telefoonnummer werk
E-mailadres
Nationaliteit

Indien afwijkend adres dan gegevens invullen:
Straat

Huisnummer:

Postcode

Woonplaats:

Ouder/verzorger 2

Naam:

Relatie:  vader  moeder  voogd  anders, nl.:

Voorletter(s):

Mobiel telefoonnummer ouder/verzorger 2
Telefoonnummer werk
E-mailadres
Nationaliteit
Indien afwijkend adres dan gegevens invullen:
Straat

Huisnummer:

Postcode

Woonplaats:

RSG N.O.-Veluwe - Postbus 419 - 8160 AK Epe

Opmerkingen over gegevensgebruik en –verwerking.
Aanmelding bij de RSG N.O.-Veluwe impliceert dat u ermee akkoord gaat dat onze school de benodigde
(persoons-)gegevens opvraagt bij de afleverende school, en dat u ermee akkoord gaat dat de RSG N.O.-Veluwe
bij een eventuele overstap naar een andere school de benodigde (persoons-)-gegevens verstrekt aan de andere
school.

Ondergetekende bevestigt hierbij dat de verstrekte gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

Plaats:__________________

Datum:______________

Handtekeningen:

…………………………………………….

……………………………………..

…………………………………..

(vader)

(moeder)

(voogd)

RSG N.O.-Veluwe - Postbus 419 - 8160 AK Epe

In te vullen door de leerkracht van de basisschool
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

Speciale onderwijsbehoeften
Heeft de leerling speciale onderwijsbehoeften? Dan graag de bijlage speciale onderwijsbehoeften hieronder
invullen.

Wilt u een afschrift van relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem, testrapporten,
handelingsplannen, dyslexieverklaring, DMT-kaart enz. digitaal meesturen via OSO?
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Schooladvies
 atheneum
 havo
 mavo
 kader
 basis
Komt de leerling mogelijk in aanmerking voor LWOO?

□ ja

□ nee

Plaatsingsadvies
 tweetalig atheneum/havo

SportGroep  StudioKunst TechniekAcademie

 atheneum/havo

SportGroep  StudioKunst TechniekAcademie

 havo/mavo

SportGroep  StudioKunst TechniekAcademie

 mavo/kader

SportGroep  StudioKunst TechniekAcademie

 kader/basis

SportGroep  StudioKunst TechniekAcademie

Definitieve plaatsing vindt plaats na bespreking in de toelatingscommissie.
Zijn de ouders het eens met dit plaatsingsadvies?

□ 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

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………
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Bijlage Speciale onderwijsbehoeften
Leren
Welke specifieke leerproblemen/leerstoornissen heeft deze leerling, zoals dyslexie, dyscalculie, dysfasie e.d.?

Welke onderwijsbehoeften heeft de leerling op het gebied van leren? Denk hierbij ook aan leerlingen met een
meer dan gemiddelde intelligentie en/of zeer goede prestaties in het PO.

Zijn er nog verdere opmerkingen over de wijze van leren van deze leerling?

Gedrag
Welke gedragsstoornis heeft deze leerling? Denk aan ADD, ADHD, ODD, PDD-NOS etc.

Welke onderwijsbehoeften heeft de leerling op het gebied van gedrag?

Zijn er nog verdere opmerkingen over het omgaan met gedrag van deze leerling?

Werkhouding/huiswerk
Welke specifieke problemen op het gebied van de werkhouding en/of het verzorgen van huiswerk heeft deze
leerling?

Welke onderwijsbehoeften heeft de leerling op het gebied van werkhouding en/of het verzorgen van huiswerk?

Thuissituatie
Met welke aspecten omtrent de thuissituatie dient de RSG rekening te houden?
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