Aanmeldformulier brugklas
Schooljaar 2019 - 2020

hier niet schrijven

In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters)

=
Leerlinggegevens

=
Achternaam

Roepnaam
Geslacht

Geboortedatum

□ jongen □ meisje

Burgerservicenr.
Voornamen voluit

Achternaam officieel

Straat + huisnummer

Telefoon thuis

Postcode

Telefoon mobiel leerling

Plaats

Geboortegemeente

Geboorteplaats

Nationaliteit

Geboorteland

In Nederland sinds

Naam huisarts
Woonsituatie

□ bij beide ouders

□ bij moeder

□ bij pleegouders

□ anders: ...

□ beide ouders

□ moeder

=

Wie heeft het ouderlijk gezag?

□ bij vader

□ vader

□ anders: ...

=

=
Basisschool
Naam school

Adres

Telefoon

Postcode + plaats

Docent groep 8

□ blijven zitten, in groep:

Advies basisschool

□ praktijkonderwijs
□ basisberoepsgerichte leerweg
□ basisberoepsgerichte leerweg met lwoo
□ kaderberoepsgerichte leerweg
□ kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo
□ theoretische leerweg
□ theoretische leerweg met lwoo
□ havo
□ anders:...

=
Testgegevens

Wens ouders/verzorgers □ praktijkonderwijs
□ basisberoepsgerichte leerweg
□ basisberoepsgerichte leerweg met lwoo
□ kaderberoepsgerichte leerweg
□ kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo
□ theoretische leerweg
□ theoretische leerweg met lwoo
□ havo
□ anders:...

=

IQ-test, a.u.b. scores invullen
Totaalscore
NIO

Totaalscore
NDT/WISC-III/Anders: ...

Leerachterstanden in procenten (bij aanmelding met advies lwoo)
Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen

Woordenschat

Score in procenten
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=
Ouders/verzorgers

=
Ouder/verzorger 1 *

□ Mevr. □ Dhr.

Achternaam + voorletters
Als moeder: familienaam moeder
Straat + huisnummer
Postcode + plaats
Geboorteland
Nationaliteit
Geboortedatum
Telefoon 1

□ privé □ zakelijk

Telefoon 2

□ privé □ zakelijk

E-mailadres **
Rol verzorger (vader, pleegouder, oma, etc.)
Opleiding
Beroep

Ouder/verzorger 2

□ Mevr. □ Dhr.

Achternaam + voorletters
Als moeder: familienaam moeder
Straat + huisnummer
Postcode + plaats
Geboorteland
Nationaliteit
Geboortedatum
Telefoon 1

□ privé □ zakelijk

Telefoon 2

□ privé □ zakelijk

E-mailadres *
Rol verzorger (vader, pleegouder, oma, etc.)
Opleiding
Beroep
* Ouder/verzorger 1 is eerste aanspreekpunt voor school (ouderavonden etc.).
** Een geldig en werkend e-mailadres is noodzakelijk om via het leerlingvolgsysteem (Magister) inzage te
geven in roosters, cijfers en aanwezigheid van uw kind.

Financieel=
Debiteur
IBAN-nummer
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=
□ ouder/verzorger 1

□ Ouder/verzorger 2

□ anders:

Ten name van
Aanmeldformulier brugklas Haarlem College - Schooljaar 2019-2020

Belangrijk=voor uw kind =en voor het Haarlem College
Om uw kind te begeleiden heeft het Haarlem College in diverse gevallen aanvullende informatie nodig van een deskundige
(psycholoog, therapeut, medicus, …………). Wij vragen u om de betreffende verklaring/diagnose/onderzoeksverslag, waarin de
ondersteuningsbehoefte van uw kind is beschreven, aan de school ter beschikking te stellen.
Is er sprake van een handicap en/of gediagnostiseerde stoornis?
Zo ja: wat voor soort handicap en/of gedragsstoornis?

□ ja □ nee
□ Dyslexie

□ Motorische handicap

□ Dyscalculie

□ Autisme

□ ADD

□ PDD-NOS

□ ADHD

□ Faalangst

□ Slechtziendheid

□ Stotteren

□ Slechthorendheid
□ Andere bijzonderheden: ...

□ Deskundigenverklaring/diagnose op het Haarlem College ingeleverd bij inschrijving
□ Onderzoeksverslag op het Haarlem College ingeleverd bij inschrijving
□ ja □ nee

Wordt uw kind behandeld voor wat u hierboven heeft ingevuld?
Welke medicijnen gebruikt uw kind?

Heeft de leerling ooit hulp gehad van van Bureau Jeugdzorg/CJG?

□ ja □ nee

Heeft de leerling ooit hulp gehad van een psycholoog/therapeut?

□ ja □ nee

Wat is verder belangrijk voor de begeleiding van uw kind?

In te vullen door de inschrijver namens het Haarlem College, de ouder(s)/verzorger(s), en de leerling

=
Ondertekening
en akkoord
= ‘benodigde gegevens en afspraken’ (pagina 4)
Naam ouder/verzorger

Handtekening ouder/verzorger

Handtekening leerling

Naam inschrijver HC

Handtekening inschrijver HC

Plaats

Datum
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= gegevens en=afspraken
Benodigde
Het Haarlem College vraagt bij plaatsing om de volgende gegevens:
Schooladvies
1. Het basisschooladvies zoals vastgelegd in het toelatingsformulier (Zuid-Kennemerland) of een Onderwijskundig Rapport (OKR).
2. In het geval van een basisschool uit Zuid-Kennemerland: een onderbouwing van het schooladvies vanuit het Cito-LVS op de vakken
Rekenen (vanaf eind groep 6 t/m midden groep 8) en Begrijpend lezen (vanaf midden groep 6 t/m midden groep 8).
3. Aanvullende onderwijskundige informatie.
Leerlingen met extra onderwijsbehoeften
Leerlingen die in het basisonderwijs in Zuid-Kennemerland extra ondersteuning kregen of dat nodig hebben in het voortgezet
onderwijs, worden bij het voortgezet onderwijs aangemeld via een warme overdracht. Dit wordt aangegeven op het formulier
‘Basisschooladvies t.b.v. het VO’. Alle vo-scholen hebben een trajectvoorziening en daarmee een breed ondersteuningsaanbod.
Hierdoor kunnen leerlingen in principe bij alle vo-scholen terecht.
Leerlingen met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften of leerlingen die aangewezen zijn op het aanbod van één
specifieke school.
Het komt wel eens voor dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, die van de vo-school een intensief
ondersteuningsaanbod vraagt; of dat de benodigde ondersteuning slechts door één specifieke school geboden kan worden. Of dit
daadwerkelijk zo is, wordt in eerste instantie overeengekomen tussen ouders en de basisschool.
De basisschool initieert dan een multidisciplinair overleg (MDO) met ouders, basisschool, vo-school en eventueel andere betrokkenen.
Het doel hiervan is de onderwijsbehoefte en het daarbij passende ondersteuningsaanbod in kaart te brengen; we noemen dit een
MDO-overdracht. Leerlingen die voor 1 maart 2016 door deze overdracht worden aangemeld vallen buiten de reguliere aanmelding en
daarmee buiten de loting.
Noodzakelijk voor alle leerlingen
Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie of een kopie van de ID-kaart of paspoort van de leerling.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

verklaart ondergetekende dat hij/zij bevoegd is tot het zetten van een handtekening en daarmee het ondertekende rechtsgeldig
maakt;
verklaart ondergetekende dat de inschrijving van de kant van de ouder(s)/verzorger(s) definitief wordt;
verklaart ondergetekende dat hij/zij zal voldoen aan de gestelde financiële verplichtingen, en zich zal houden aan de geldende
schoolregels;
verklaart ondergetekende dat hij/zij aansprakelijk blijft voor eventuele schade door het kind veroorzaakt aan eigendommen van
derden c.q. school;
geeft ondergetekende, in het geval van aanmelding met een extra ondersteuningsbehoefte, het Haarlem College inzicht in de
informatie die nodig is t.b.v. de invulling van de ondersteuningsbehoefte; Dit gebeurt ook als de leerling al op school zit en de
extra ondersteuningsbehoefte pas later duidelijk wordt. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft met de school deelt.
Het leerlingdossier van de basisschool is bijvoorbeeld een belangrijke bron van informatie. Soms is aanvullend onderzoek door
een psycholoog of een orthopedagoog nodig. Het Haarlem College verwacht daarvoor toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).
Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties verwacht de school uw medewerking.
geeft ondergetekende toestemming voor het uitwisselen van leerlinggegevens met derden (basisschool/vervolgschool, en andere
belanghebbenden) voor gebruik in de leerlingenadministratie, in (geautomatiseerde) educatieve toepassingen, enz. Als de
ondergetekende daarvoor geen toestemming verleent, dan moet dit schriftelijk aan de directie worden doorgegeven;
weet de ondertekenaar dat leerlingen van het Haarlem College van 8.00 uur tot 16.30 uur beschikbaar en oproepbaar zijn voor
school;
verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de financiële verplichtingen tegenover het Haarlem College (schoolkosten);
verklaart ondergetekende dat hij/zij de gegevens naar waarheid heeft verstrekt.
verklaart ondergetekende akkoord te gaan met het feit dat alle door of via het Haarlem College aan de ouder(s)/verzorger(s) en/
of de leerling verstrekte gebruikersgegevens (gebruikersnamen en wachtwoorden) strikt persoonlijk zijn, en deze gegevens niet
met anderen te zullen delen, of gebruikersgegevens van anderen te zullen gebruiken, ook niet binnen het eigen gezin.

Pagina 4 - 4

Aanmeldformulier brugklas Haarlem College - Schooljaar 2019-2020

Leerlingvragenlijst, in te vullen door de leerling en ouder(s)/verzorger(s) samen

=
Leerlinggegevens

=
=

Naam leerling (voornaam + achternaam)

Woon- en =leefsituatie

=

Hoeveel broers heb je?
Wat is de leeftijd van je broer(s)?
Hoeveel zussen heb je?
Wat is de leeftijd van je zus(sen)
Wonen al je broers en zussen nog thuis?

□ ja □ nee

Wie moet er gebeld worden als je i.v.m. ziekte eerder naar huis gaat?
Wie kan je thuis helpen met je huiswerk?
Heb je een eigen plek om huiswerk te maken?

□ ja □ nee

Welke taal spreek je thuis?

Vrije tijd

=

Doe je aan sport?

=

□ ja □ nee

Zo ja: welke sport?
Ben je lid van een sportvereniging?

□ ja □ nee

Hoeveel tijd besteed je per week aan sport?
Welke andere hobby’s heb je?
Hoeveel tijd per week besteed je aan je andere hobby’s?

Belangrijk voor jou en voor het Haarlem College
=
=

Waarom heb je met je ouder(s) voor het Haarlem College gekozen?

Hoe komt de leerling komend schooljaar naar school?

□ met de fiets □ lopend □ met de bus □ anders: ...

Welke leerlingen ken je van het Haarlem College?
Bij wie zou je graag in de klas willen zitten?
Bij wie zou je echt niet in de klas kunnen zitten?
Wij proberen rekening te houden met je wensen, maar we kunnen niets beloven!
Wat moet het Haarlem College verder nog van je weten, dat
belangrijk is voor je begeleiding?
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