2021-2022
Gemeenschappelijk aanmeldingsformulier van de
scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zuidwest Friesland
Ouders/verzorgers: op pagina 1 en 2 het gele gedeelte volledig invullen.
Basisschool: het paarse deel invullen.

Vertrouwelijk

In te vullen door de basisschool (Advies Basisschool, zoals weergegeven in BRON)

Contactgegevens basisschool:
Naam basisschool
Telefoonnummer		Plaats
Brinnummer 			Naam contactpersoon
Naam leerling
❍ Vwo

❍ Havo

❍ VMBO TL/GL

❍ Vmbo-KL

❍ Vmbo-BL

❍ Praktijkonderwijs

Profiel, op basis van de criteria Plaatsingswijzer (www.plaatsingswijzer.nl)

❍ Basisprofiel

❍ Plusprofiel

❍ Bespreekprofiel

❍ Disharmonisch profiel

Diagnose:

❍ Dyslexie

❍ Dyscalculie

❍ M.b.t. sociaal emotioneel (rapport/verklaring met OSO meezenden )

OPP aanwezig:

❍ LWOO

❍ ja

Persoonlijke overdracht gewenst ❍

ja

Bepaal: 1. de schoolkeuze 2. de keuze uit VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium 3. indien VMBO: kies één leerweg
❍ csg Bogerman (25CR)
❍ Balk ❍ Koudum ❍ Sneek

MET LWOO

❍ VMBO: ❍ Basisberoepsgerichte leerweg
❍ Kaderberoepsgerichte leerweg
❍ Gemengde / theoretische leerweg
❍ HAVO
❍ Atheneum
❍ Gymnasium
❍

❍
❍
❍

De Diken (04FR)
School voor praktijkonderwijs

❍ Marne college (25GB)
MET LWOO
❍ VMBO: ❍ Basisberoepsgerichte leerweg
❍
❍ Kaderberoepsgerichte leerweg
❍
❍ Gemengde / theoretische leerweg
❍
❍ HAVO
❍ VWO

❍ Nordwin College (12VI)
MET LWOO
❍ VMBO: ❍ Basisberoepsgerichte leerweg
❍
❍ Kaderberoepsgerichte leerweg
❍
❍ Gemengde / theoretische leerweg
❍
❍ RSG Magister Alvinus (16FP)
MET LWOO
❍ VMBO: ❍ Basisberoepsgerichte leerweg
❍
❍ Kaderberoepsgerichte leerweg
❍
❍ Gemengde / theoretische leerweg
❍
❍ HAVO
❍ Atheneum
❍ Gymnasium

* Indien voor een speciale toevoeging, zoals bijv. HAVO-kansklas, tweetalig VWO, Technasium, etc., wordt aangemeld
dit hier nader aangeven:
(zie website scholen voor extra informatie)

Inzenden voor 25 maart 2021
Naar school van keuze

A. Leerlinggegevens
1. Achternaam:

6. Geboortedatum:

2. Voornamen:

7. Geboorteplaats:

3. Roepnaam:

8. Geboortegemeente:

4. ❍ Meisje ❍ Jongen

9. Geboorteland:

5. Nationaliteit:

10. Datum binnenkomst in Nederland:
11. * Burgerservicenummer:

* De onderwijsinstelling is verplicht om het burgerservicenummer van alle leerlingen op te nemen in de leerlingen-administratie.
Adres
Postcode

Woonplaats

Mobielnummer

Beide ouder(s)/verzorger(s) zijn akkoord met de aanmelding:

B. Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Naam ouder 1*:

Voorletters:

Adres:

PC en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

❍ Man ❍ Vrouw

Mobiel nummer:
IBAN:
*eerste ouder krijgt schoolnota
Naam ouder 2:

Voorletters:

Adres:

PC en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

❍ Man ❍ Vrouw

Mobiel nummer:
Of indien van toepassing:
Naam verzorger(s):

Voorletters:

Telefoonnummer:

E-mail:

❍ Man ❍ Vrouw

Mobiel nummer:

C. Gezinssituatie
Ouders gescheiden:

❍ ja ❍ nee

Zo ja, gezag bij

Kind woont bij:

Ouder(s) overleden:

❍ vader ❍ moeder

❍ beide

Kind woont bij:

Kind onder toezicht:

❍ ja ❍ nee

Instelling/contactpersoon: 		

Telefoonnummer:

Zijn er gezondheidsproblemen waar de VO-school rekening mee moet houden voor het volgen van onderwijs?

Zijn er nog andere zaken die voor de VO-school van belang kunnen zijn (bv. contacten met gebiedsteam of hulpverleningsorganisaties)?

