Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord Holland

AANMELDINGSFORMULIER TUSSENTIJDSE INSTROOM
Aanmelding voor:
Leerjaar 1
7 mavo
Leerjaar 2
8 mavo
Leerjaar 3
9 mavo
Leerjaar 4

7 havo/mavo
8 havo/mavo
9 havo
10 havo

pasfoto

7 vwo/havo
8 vwo/havo
9 vwo
10 vwo

met ingang van: ___________________________ (gewenste datum invullen)

Leerlinggegevens
BSN-nummer: ______________________________________________

Man

Vrouw

(verplicht in te vullen!!)

Officiële achternaam: ________________________________________________________________
(de naam waaronder de leerling staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de woongemeente)

Voorna(a)m(en) (voluit): _______________________________________________________________________________
Roepnaam: _____________________________________ Geboortedatum:

-

-

Geboorteplaats: ______________________________________ Geboorteland: ___________________________________
Nationaliteit:

Nederlandse

anders, nl. ______________________________________________________

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) waar de leerling staat ingeschreven
1.

Dhr. :_______________________________________________ Heeft gezag over de leerling:

Ja

Nee

Mw. :_______________________________________________ Heeft gezag over de leerling:

Ja

Nee

Straat:__________________________________________________________________________________
Postcode: __________________________ Woonplaats: __________________________________________
Telefoon: _____________________________________ Mobiel: ___________________________________

Emailadres: __________________________________
Huisarts: ____________________________________ Telefoon: ___________________________________

Gegevens van ouder(s)/verzorger(s) op ander adres
2.

Dhr. :_______________________________________________ Heeft gezag over de leerling:

Ja

Nee

Mw. :_______________________________________________ Heeft gezag over de leerling:

Ja

Nee

Straat:__________________________________________________________________________________
Postcode: __________________________ Woonplaats: __________________________________________
Telefoon: _____________________________________ Mobiel: ___________________________________

Emailadres: __________________________________

Gezinssituatie:
Zijn er nog andere kinderen die tot het gezin behoren?
naam:

leeftijd:

j/m

school:

__________________________________ ______

_____

_______________________________________

__________________________________ ______

_____

_______________________________________

__________________________________ ______

_____

_______________________________________

__________________________________ ______

_____

_______________________________________

Schoolgeschiedenis:
Gegevens huidige school:
naam school: ____________________________________________________________________________________
adres: _________________________________________ postcode en plaats: ________________________________
telefoonnummer: ________________________________________________________________________________
klas: ____________ Vmbo-t / Havo / Vwo (doorstrepen wat niet van toepassing is)
leerling van deze school sinds: ______________________________________________________________________
naam leerkracht/ contactpersoon: ____________________________________________________________________
Heeft de leerling al eens een jaar gedoubleerd?

Ja, klas: ______

Is de verwachting dat de leerling dit schooljaar zal doubleren?

Ja

Nee
Nee

Heeft de leerling ook Voortgezet Onderwijs gevolgd op een andere school?

Ja

Nee

naam school: ____________________________________________ plaats: ________________________________
onderwijs gevolgd van klas ________________ t/m klas ___________________ Vmbo-t / Havo / Vwo
reden schoolwisseling: ___________________________________________________________________________
N.B.: Indien de leerling nog andere scholen heeft bezocht s.v.p. vermelden aan ommezijde of op aparte bijlage.

Gegevens van de Basisschool waar de leerling in groep 8 heeft gezeten:
naam school: ____________________________________________________________________________________
adres: _________________________________________ postcode en plaats: ________________________________
telefoonnummer: ________________________________________________________________________________

Schooladvies
Welk advies voor Voortgezet Onderwijs heeft uw kind van de basisschool gekregen?
Vmbo-t
Dit advies is

Havo
voorlopig

Vwo

Anders nl.:________________________________

definitief

Heeft uw kind een advies voor leerwegondersteuning (LWOO) gekregen?

Nee

Ja

Testen en beschikkingen
1)

Is uw kind ooit getest?

Nee

Ja.

Indien ‘Ja’, waarom?

Leerproblemen

Sociaal-emotionele problemen

Psychische problemen

Andere reden, nl. _________________________________________________________________________
Wanneer is de test uitgevoerd __________________________________________________________________
Door wie is de test aangevraagd?

2)

School

Ouder(s)

Kan de ARH inzage krijgen in het testrapport?

Anders, nl. _______________________________

Nee

Ja

Indien nee: wat is hiervan de reden?
Indien ja: kopie van het rapport bij de aanmelding voegen.

3)

Is er een dyslexieverklaring van een erkende orthopedagoog?

Nee

Ja

Indien uw kind aanspraak wil kunnen maken op de regelgeving van het dyslexiebeleid, dan dient vóór de definitieve aanname
een kopie van de verklaring + het onderzoeksverslag te worden overlegd.

4)

Heeft de leerling recht op een PersoonsGebonden Budget (Rugzakje, PGB)

Nee

Ja

Indien uw kind gebruik maakt van een “rugzakje” dan een kopie van de beschikking bij de aanmelding voegen.

Algemene (gezins-)omstandigheden
1. Zijn er bijzondere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het goed functioneren van uw kind op school? (ouder
overleden / echtscheiding / ziekte in het gezin, etc.)

2. Zij er bijzondere psychisch-/sociale factoren die van belang zijn voor het leerproces?

3. Heeft uw kind een handicap of aangeboren afwijking, of ooit een ernstige ziekte of ongeluk gehad?

4. Zijn er andere zaken waarvan u vindt dat het nodig is dat de Adriaan Roland Holstschool op de hoogte is?

(indien te weinig schrijfruimte, s.v.p. aparte bijlage bijvoegen)

Waarom kiest u voor een overstap naar het vrijeschool onderwijs?
1. Motivatie ouder(s):

2. Motivatie leerling:

Belangrijk!
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier hoort u zo spoedig mogelijk of er plaats is. Als er plaats is neemt de afdelingsleider
contact met u op voor een afspraak. Als er geen plaats is krijgt u een schriftelijke bevestiging dat de leerling op de wachtlijst is
geplaatst.

Ondergetekende gaat akkoord met de overdracht van leerlinggegevens van de huidige school naar de Adriaan Roland Holstschool.

Datum: __________________________ Handtekening ouder/verzorger:______________________________________

