AANMELDINGSFORMULIER LEERJAAR 2 EN HOGER
2017-2018

Geef het schooltype en leerjaar aan waarvoor u uw zoon / dochter wilt aanmelden.








vmbo basis- / kaderberoepsgericht
vmbo kader- / theoretisch
vmbo theoretisch/ t-excellent
vmbo theoretisch / t-excellent / t-science
havo,
leerjaar  2  3  4 
vwo,
leerjaar  2  3  4 
gymnasium, leerjaar  2  3  4 

leerjaar:  2 (evt. thema:  BOB
leerjaar:  2 (evt. thema:  BOB
leerjaar:  2 (evt. thema:  BOB
leerjaar:  3 vmbo theoretisch
5
5 6
5 6 

 ArtXpress
 ArtXpress
 ArtXpress
leerjaar 

advies basisschool: ……………………………. ………… citoscore: …………………. LWOO:

JA

 TEC)  3  4
 TEC)  3  4
 TEC)  3  4
4

NEE

1 GEGEVENS LEERLING
Achternaam van de leerling(e): …………………………………………………

BSN: …..……………………………………..

Roepnaam: ………………………………………………………………………….

 Meisje  Jongen

Voornamen (voluit) : ……………………………………………………………………………………………………………………......
Geboortedatum: ……………………………………………………...................

Godsdienst: .………………………………

Geboorteplaats: ..…………………………………………………………………..

Nationaliteit: ..…………………………..….

Straat en huisnummer: ………………………………………………………….

Tel.nr. thuis: ………………………………..

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………......

Tel.nr. overdag: .…………………………...
Mobiel.nr. leerling:………………………..

Huisarts: …………………………………………………………………………….

Tel.nr. huisarts: ……………………….......

2 GEGEVENS OUDERS / GEZIN
Naam en voorletters van vader / voogd: ……………………………………………………………………………………….............
Nationaliteit van vader / voogd*: ……….….…………………………………………………………………………….………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………….

Geboorteplaats*: …………………………

Adres, pc / woonplaats van vader / voogd : …………………………………………………………………………………………….
E-mail adres vader: ……………………………………………………………….

Mobiel nr. vader: ….………………………

Naam en voorletters van moeder / voogdes: ..…………………………………………………………………………….................
Nationaliteit van moeder / voogdes*: ……………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ..………………………………………………………………..

Geboorteplaats*: ………………..............

Adres, pc / woonplaats van moeder / voogdes : ………………………………………………………………………………………
E-mail adres moeder: ………………………………………………………………

Mobiel nr. moeder: .……………………..

IBAN-rekeningnummer ouders: ………………………………………………..
*)
Als beide ouders geboren zijn buiten Nederland, verzoeken wij u ook een kopie van een geldig reisdocument of
een document ingevolge de vreemdelingenwet waaruit het geboorteland van ouders / voogden blijkt, in te leveren.
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3 GEZINSSITUATIE
A) Bij wie woont het kind?
 Ouders

 Eenoudergezin, bij vader

 Eenoudergezin, bij moeder

 Co-ouderschap

 Anders, namelijk: ……….…………………………………………………………………………………………………………………
B) Bij wie ligt het ouderlijk gezag?

 Vader en moeder

 Vader

 Moeder

 Anders, namelijk ……………………………………..

4 GEZINSSAMENSTELLING
Het hoeveelste kind in het gezin is de aangemelde leerling(e)? …………………………………………………………………….
Het gezin bestaat in totaal (dus met de aangemelde leerling) uit ………. meisje(s) en ……… jongen(s).
Alleen in te vullen voor de andere schoolgaande kinderen uit het gezin:
Leeftijd:

Schooltype:

Naam van de school:

5 SCHOOL VAN HERKOMST: De leerling(e) volgt thans onderwijs op
Naam van de school: ………………………………………………………Plaats: ………..…………………………………………...
Is / wordt de leerling(e) nog aangemeld op (een) andere school / scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs?

JA

NEE Indien JA, op welke school / scholen (naam en plaats):

1.…….…………………………………………… te …………………………………………
2 …………………………………………………. te ………………………………………….
3 …………………………………………………. te ………………………………………….
Welke school heeft uw voorkeur? …………………..………………………………………………………………………………….
Eventuele toelichting: ……………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6 BEGELEIDING
Scholen dienen in verband met de Wet op Passend Onderwijs, en de zorgplicht die daarin staat beschreven, bij
aanmelding van een leerling na te gaan of de leerling mogelijk in aanmerking komt voor extra ondersteuning /
begeleiding. In het belang van de leerling en de school legt de school u daarom de volgende vragen voor.
Vriendelijk verzoek deze zo compleet mogelijk in te vullen. De school gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte
gegevens.
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A ONDERZOEKEN
Is er bij uw kind een psychologisch / orthopedagogisch / orthodidactisch onderzoek afgenomen?

JA

NEE

Indien JA, graag een exemplaar van het onderzoeksrapport bij dit aanmeldingsformulier toevoegen en hieronder
graag kort omschrijven waar het onderzoek op gericht is en wanneer en door wie het onderzoek is verricht.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is er een diagnose gesteld naar aanleiding van het onderzoek?

JA

NEE

Indien JA, graag aangeven welke diagnose is gesteld: ……….…………………………………………………………….............
B ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP)
indien van toepassing: ARRANGEMENT VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND
Beschikt uw kind over een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en indien van toepassing een arrangement van het
samenwerkingsverband dan graag hier een kopie van toevoegen. Zie ook punt 8 ‘Aanmelding’ op bladzijde 4 en
Bijlage 1, punt 3 ‘Aanvullende gegevens’.
C BEGELEIDING SCHOOL VAN HERKOMST
Krijgt uw kind op de school van herkomst extra begeleiding of heeft uw kind die gehad?

JA

NEE

Indien JA, hier graag kort omschrijven waarvoor deze extra begeleiding is / was, hoe vaak en hoe lang deze is / was,
door wie deze gegeven wordt / werd en of deze individueel of in een groep gegeven wordt / werd.
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
D VOORTZETTING BEGELEIDING NODIG?
Verwacht u dat uw kind EXTRA ondersteuning nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren?

JA

NEE

Indien JA, op welk gebied of welke gebieden verwacht u dat deze extra ondersteuning nodig is?
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:
communicatieve vaardigheden - concentratie - faalangst / examenvrees - lichamelijke moeilijkheden - plannen en/of
structureren - psychische problemen - rekenen (dyscalculie) - sociale vaardigheden - taal (dyslexie, dysfasie) werkhouding en motivatie - anders, namelijk …
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Eventuele toelichting:
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er andere omstandigheden / bijzonderheden / wensen die u met ons zou willen delen en die nog niet genoemd
zijn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7 AKKOORDVERKLARING (ZIE OOK TOELICHTING BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER)
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geven ondergetekenden toestemming aan de school om de
gegevens van hun zoon / dochter op te vragen bij de school van herkomst.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geven ondergetekenden de school toestemming gegevens die
nodig zijn voor een adequate begeleiding van hun zoon of dochter indien nodig in te brengen in het zorgadviesteam
van de school en / of bij de commissie van het samenwerkingsverband die beslist over toewijzing van extra
ondersteuning of voor het opstellen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geven ondergetekenden aan kennis te hebben genomen van de
financiële verplichtingen voor excursies en leermiddelen, zoals vermeld in bijgaande toelichting.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verlenen ondergetekenden de school toestemming gebruik te
maken van foto- en / of filmmateriaal.
8 AANMELDING
1. Dit aanmeldingsformulier en bijlage(n), ondertekend, zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld.
2. Bij deze aanmelding voegt u toe:
Kopie van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitsbewijs) van de leerling (identiteitsbewijs aan beide
zijden kopiëren);
OF
Een afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte is verstrekt (deze mogelijkheid alleen als op het afschrift het
burgerservicenummer is vermeld).
Als u niet in het bezit bent van één van bovengenoemde documenten óf uw kind is niet in Nederland geboren dan
vragen wij u een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie met daarop het burgerservicenummer in te
leveren. Voor kinderen niet geboren in Nederland moet daarop tevens de datum van vestiging in Nederland
vermeld staan.
3. Inlichtingenformulier, deze dient door de huidige school ingevuld en ondertekend te worden en alle aanvullende
gegevens zoals aangegeven op het Inlichtingenformulier (zie punt 3) aan te leveren. Dit afstemmen met huidige
school.
4. Als u daarover beschikt: een rapportage van een psychologisch / orthopedagogisch / orthodidactisch onderzoek /
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) / arrangement van het samenwerkingsverband
5. Retourzending: Udens College, t.a.v. toelatingscommissie vmbo, Postbus 391, 5400 AJ te Uden - OF Udens College, t.a.v. toelatingscommissie havo/vwo, Postbus 104, 5400 AC te Uden
LET OP: Een aanmelding kan pas dan volledig in behandeling worden genomen als de benodigde documenten aan
de school zijn verstrekt.
9 ONDERTEKENING
Dit aanmeldingsformulier heb ik zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld.
Plaats: …………………………………………..

Datum: ………………………………….

Handtekening vader / voogd: …………………………… Handtekening moeder / voogdes: ………….…………………….

* * *
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BIJLAGE 1
INLICHTINGENFORMULIER SCHOOL VAN HERKOMST
2017-2018
S.V.P. INVULLEN DOOR SCHOOL VAN HERKOMST EN TEGELIJKERTIJD MET AANMELDINGSFORMULIER MEESTUREN.

1 GEGEVENS LEERLING
Naam van de leerling(e): …………………………………………………

BSN: …..……………………………………..

2 HUIDIGE SCHOOLGEGEVENS LEERLING
De leerling volgt thans onderwijs in leerjaar …………… van de opleiding …...……………………………………….........
De leerling is per ……….….…………… bevorderd naar leerjaar ………………van de opleiding ……………….…………..
Heeft de leerling ooit gedoubleerd?

JA

NEE

Zo ja, in welk leerjaar? ……………………………………………….

Reden van doubleren: ………………………………………………………………………………………………………………………
Omstandigheden waarmee binnen het onderwijs en begeleiden rekening moet worden gehouden (ziekte en/of
gebrek, karaktereigenschappen, huiselijke omstandigheden e.d.) :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 AANVULLENDE GEGEVENS
Vriendelijk verzoek om, als u daarover beschikt, met dit formulier een kopie mee te sturen van:
1. advies basisschool
2. verslagen van psychologisch / orthopedagogisch / orthodidactisch onderzoek en / of diagnoses
3. cito-toets
4. advies gegeven door een bureau voor opleiding en beroep
5. de rapporten van alle op uw school doorlopen leerjaren
6. de meest recente cijferlijst m.b.t. huidige leerjaar
7. positieve beschikking LWOO
8. ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
9. arrangement van het samenwerkingsverband
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4 BEOORDELING VAKKEN
KERNVAKKEN
AANLEG

INZET

EN

WI

…

ruim voldoende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

voldoende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

onvoldoende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ruim voldoende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

voldoende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

onvoldoende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

voldoende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

onvoldoende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

positief

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

twijfelachtig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

negatief

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZELFSTANDIGHEID ruim voldoende

ADVIES*)

OVERIGE VAKKEN

NE

…

…

…

…

…

…

…

…

…

*) advies ten aanzien van het kiezen van het vak als examenvak (indien van toepassing)

5 VERZUIM
zelden of nooit

In welke mate is er sprake geweest van geoorloofd verzuim?
In welke mate is er sprake geweest van ongeoorloofd verzuim?
(inclusief te laat komen)

zelden of nooit

normaal

veelvuldig

normaal

veelvuldig

6 DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
Is de leerling ooit geschorst geweest?
Indien JA, betrof het hier

NEE

JA

één (deel van een) dag

vaker of langer

7 ONDERTEKENING
Dit inlichtingenformulier heb ik zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld.
Naam school: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………… Postcode: ……………………… Plaats: ………………………
Ingevuld door: ………………………………………………………… Functie: …………………………………………………………..
Plaats: …………………………………………………………………… Datum: …………………………………………………………..
Handtekening: ………………………….……………

Schoolstempel:

* * *
2

BIJLAGE 2
TOELICHTING LEERJAAR 2 EN HOGER
2017-2018
Betreft toelichting bij aanmelding van leerlingen voor leerjaar 2 en hoger voor de sectoren vmbo en
havo-vwo van het Udens College.

PRIVACY
Om elke leerling gepaste begeleiding te kunnen bieden, verzamelt de school gegevens van de leerlingen.
De algemene informatie staat in het leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim, etc.). De
informatie die nodig is voor (extra) begeleiding, staat in het begeleidingsdossier (bijvoorbeeld:
testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen, overleg van het zorgadviesteam, aanvragen
in het samenwerkings-verband, resultaten van specifieke begeleiding).
Het begeleidingsdossier is alleen toegankelijk voor de begeleiders van de leerling. De gegevens over
leerlingen uit het leerling- en begeleidingsdossier worden alleen voor begeleidingsdoeleinden binnen de
school en het samenwerkingsverband gebruikt. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig
hebben, wordt soms samengewerkt met externe deskundigen in het ZAT (Zorg Advies Team). Als we een
leerling willen bespreken met deskundigen buiten de school, dan heeft u door ondertekening van het
aanmeldingsformulier daarvoor toestemming gegeven. Wij zullen altijd aan u melden wanneer dit
gebeurt.

GEBRUIK FOTO- EN FILMMATERIAAL
Met ondertekening van het aanmeldingsformulier geven ouders toestemming om foto’s en/ of
filmmateriaal waarop de leerling is vastgelegd, tijdens activiteiten van school, te gebruiken op de
website/facebook van de school, posters en/of advertenties van de school en/of in de schoolgids. Er zal
daarbij geen relatie worden gelegd tussen de naam van de leerling en het foto- en/of filmmateriaal. Indien
de ouders en/of de leerling bezwaar hebben / heeft tegen gebruik van dit materiaal waarop de leerling is
vastgelegd, kan dat schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Uiteraard wordt dit foto-/filmmateriaal niet doorgegeven naar derden.

GRATIS LESMATERIAAL EN DOORBEREKENDE KOSTEN
Gratis leermiddelen
De leerlingen maken gratis gebruik van leerboeken, werkboeken en door de docenten ontwikkeld
materiaal en (licenties van) digitaal leermateriaal.
Het lesmateriaal wordt in bruikleen gegeven en dient na gebruik correct ingeleverd te worden.
Beschadiging of verlies wordt in rekening gebracht bij de ouders.
Toch moeten er nog zaken door u worden aangeschaft, denk aan een atlas en woordenboeken, die
gedurende de hele schoolperiode door leerlingen (thuis) worden gebruikt.

Doorberekende kosten
Aan de ouders / verzorgers vragen wij door middel van een gespecificeerde rekening een bijdrage voor
het introductiekamp, excursies of een themaklas. Indien ouders niet betalen voor deelname aan
introductiekamp, excursies of een themaklas, zal de leerling van deelname worden uitgesloten.
Ook voor aanvullende leermiddelen zoals agenda, tekenmateriaal en het gebruik van de atlassen en
woordenboeken op school worden kosten in rekening gebracht.
Voor leerlingen waarbij zowel in de klas als thuis gebruik dient te worden gemaakt van een laptop,
bestaat een mogelijkheid tot huur/koop.
U kunt er ook voor kiezen deze aanvullende leermiddelen zelf aan te schaffen.
Tevens wordt een algemene schoolbijdrage gevraagd. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt deze
€ 15,00. Deze bijdrage is vrijwillig.

*

*
1

*

BIJLAGE 3 Aanmeldingsformulier U.C. vmbo basis of kader leerjaar 3
Naam leerling: ………………………………………………………...

BSN: …………………………………..

Geef hieronder met een 1 uw voorkeur aan voor de profielkeuze en met een 2 de tweede
profielkeuze waarvoor u uw zoon / dochter wilt aanmelden.

KEUZE: Profiel:
E&O
Economie & Ondernemen
PIE

Korte omschrijving:
Administratie, handel & verkoop, etaleren &
presenteren, facilitaire dienstverlening en webdesign.
Metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek.

Produceren, Installeren, Energie
Z&W

Welzijnswerk, gezondheidszorg, dienstverlening,

Zorg & Welzijn

sport en/of uiterlijke verzorging.

BWI Design
Bouw, Wonen, Interieur

Algemene bouw & schilderen, decoratie en

richting D&P
BWI Design
Bouw, Wonen, Interieur

reclame.
Timmeren, metselen, funderingen storten,
werken met gereedschappen en machines etc.

richting Bouw

Handtekening leerling: ………………………………………………….
Datum:....................................
Handtekening ouder / verzorger: ……………………………………………….

* * *

