Toelichting bij aanmeldformulier leerjaar 1 - 2019-2020

Inschrijfdagen
Als u uw kind wilt aanmelden bij het Udens College, dan kunt u het bijgevoegde formulier
inleveren tijdens een inschrijfdag op de locatie van uw keuze:
voor de sector vmbo: in het gebouw aan Kleinveld 25
voor de sector havo/vwo: in het gebouw aan President Kennedylaan 22b
Er zijn drie inschrijfavonden: op 12, 13 en 14 maart. Om wachttijden te voorkomen, zijn de
basisscholen over deze drie avonden verdeeld. De verdeling ziet u hieronder. Mocht u op
“uw” avond verhinderd zijn, kom dan gerust op één van de andere avonden.
Ook op woensdagmiddag 13 maart is er een inschrijfmoment. Deze middag is voor leerlingen
van alle scholen bedoeld.
Dinsdag 12 maart: van 18.30 tot 20.30 uur
• uit Uden: Bedir, Het Speleon, De Petteflet, De Brinck, De Cirkel, De Tandem,
De Maashorst School
• uit Boekel: Octopus, Regenboog en Uilenspiegel
• uit Volkel: De Vlieger
• en leerlingen uit Venhorst en Grave.

Woensdag 13 maart: van 18.30 tot 20.30 uur
• uit Uden: Aventurijn, De Klimboom, Marimba, ’t Mulderke, Camelot,
De Wijde Wereld, De Sterrenkijker
• uit Odiliapeel: Den Dijk
• en de leerlingen uit Mill, Langenboom, Wilbertoord, Schaijk en Reek.

Donderdag 14 maart: van 18.30 tot 20.30 uur
• uit Uden: De Palster, St. Paulus, IKC Raam, De Vlonder,
De Zevenster
• uit Zeeland: ’t Oventje, De Vlasgaard en De Wizzert
• en de leerlingen uit Nistelrode, Vorstenbosch, Erp, Mariaheide en Veghel.
Woensdag 13 maart: van 15.30 tot 17.30 uur
Voor leerlingen van alle scholen.
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Privacy
Als u het aanmeldformulier ondertekent, geeft u toestemming aan de school om gegevens van het
kind op te vragen bij de basisschool en met hen te bespreken. Ook geeft u daarmee toestemming
voor het uitwisselen van informatie over de ontwikkeling van de leerling gedurende het eerste
leerjaar.
Om elke leerling gepaste begeleiding te kunnen bieden, verzamelt de school gegevens van de
leerlingen. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds mei 2018. Dit betekent dat het Udens College
zorgvuldig omgaat met de persoonlijke gegevens van leerlingen.
De overdracht van gegevens vanuit de basisscholen verloopt voor een groot deel elektronisch via de Overstap
Service Onderwijs (OSO). Bijna alle scholen voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) maken
hier gebruik van. OSO is een initiatief van de PO-raad en de VO-raad. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap bekostigt OSO.
Leermateriaal en doorberekende kosten
Het Udens College probeert de schoolkosten voor ouders zo beperkt mogelijk te houden. De school heeft daarvoor
de “Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs” ondertekend. Er zijn wel bepaalde kosten voor ouders. De
belangrijkste informatie is hieronder opgenomen.
Als u het aanmeldformulier ondertekent, geeft u aan kennis te hebben genomen van de financiële verplichtingen
voor excursies en leermiddelen.
Gratis leermiddelen
De leerlingen maken gratis gebruik van leerboeken, werkboeken en door de docenten ontwikkeld materiaal
en (licenties van) digitaal leermateriaal.
Het lesmateriaal geven we in bruikleen. We verwachten dat de leerling het na gebruik correct
inlevert. Als het materiaal beschadigd is of verloren, dan wordt dit in rekening gebracht bij de
ouders/verzorgers.
Daarnaast moeten er nog zaken door de ouders/verzorgers worden aangeschaft. Het kan dan gaan
om woordenboeken, een rekenmachine of benodigdheden voor bijvoorbeeld praktijkvakken op het
vmbo. Het gaat om materialen die gedurende de hele schoolperiode door leerlingen worden gebruikt.
Bring your own device (BYOD)
Alle leerlingen van het eerste leerjaar maken gebruik van een laptop. Het is mogelijk een laptop te
kopen of te huren middels een regeling via de school. U kunt er ook voor kiezen deze zelf aan te
schaffen. Bij aanvang van het schooljaar informeren we u over de mogelijkheden.
Doorberekende kosten
Wij vragen ouders/verzorgers om een bijdrage voor klassenactiviteiten of excursies. U ontvangt
hiervoor een gespecificeerde rekening. Indien ouders deze bijdrage niet kunnen betalen, dan kan men
een beroep doen op de Stichting Leergeld.
Het Udens College vraagt een algemene schoolbijdrage. Voor het schooljaar
2019-2020 bedraagt deze € 15,00. Deze bijdrage is vrijwillig.
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Wij willen ons kind graag aanmelden voor:
□ dakpanklas vmbo basis/kaderberoepsgericht (locatie Kleinveld)
□ dakpanklas vmbo kader/theoretisch (locatie Kleinveld)
□ dakpanklas vmbo theoretisch/havo (locatie Kleinveld)
□ brugklas havo/vwo (locatie President Kennedylaan)
□ brugklas gymnasium/vwo+ (locatie President Kennedylaan)
Basisschool: ____________________________ Leerkracht groep 8: ______________________________________________
Advies basisschool: _____________________________________________________________________________________

1 Gegevens leerling
Achternaam van de leerling: _______________________________________ BSN: __________________________________
Voornamen: ___________________________________________________________________________________________
Roepnaam: ______________________________________________________ □ Meisje □ Jongen
Geboortedatum: _________________________________________________ Godsdienst: ____________________________
Geboorteplaats: _________________________________________________ Nationaliteit: ____________________________
Straat en huisnummer: ___________________________________________________________________________________
Woonplaats en postcode: ________________________________________________________________________________
Telefoonnummer thuis: ____________________________________________ Mobiel nummer:_________________________
Huisarts: _______________________________________________________ Telefoonnummer: ________________________

2 Gegevens ouders/voogd
Naam en voorletters moeder/voogd: ________________________________________________________________________
Nationaliteit moeder/voogd: ___________________________________ Geboortedatum: ______________________________
Geboorteplaats: ____________________________________________ Geboorteland: ________________________________
Adres, postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________
E-mailadres*: ______________________________________________ Mobiel nummer: ______________________________

Naam en voorletters vader/voogd: _________________________________________________________________________
Nationaliteit vader/voogd: _____________________________________ Geboortedatum: _____________________________
Geboorteplaats: ______________________________________________ Geboorteland: ______________________________
Adres, postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________
E-mailadres: _______________________________________________ Mobiel nummer: ______________________________
IBAN-rekeningnummer ouder(s): __________________________________________________________________________
(zonder uw toestemming worden er geen bedragen afgeschreven)
* Het eerst genoemde e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie.
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3 Gezinssituatie
Bij wie woont uw kind?
□ ouders

□ eenoudergezin, bij moeder

□ eenoudergezin, bij vader

□ co-ouderschap

□ anders, namelijk: ______________________________________________
Bij wie ligt het ouderlijk gezag?
□ vader en moeder

□ moeder

□ vader

□ anders, namelijk: ______________________________________________

4 School van herkomst
De leerling volgt onderwijs op:
Naam van de school: __________________________________________ Plaats: ___________________________________
Is of wordt de leerling nog aangemeld op een (andere) school voor (speciaal) voortgezet onderwijs?
□ Ja, op welke school:

□ Nee

U kunt verder naar punt 5.

Naam:_____________________________________________ te: _______________________________________________

5 Plaatsing met vriend of vriendin in één klas
Ons kind wil graag in één klas met:
Naam: _______________________________________________________________________________________________
Woonplaats: __________________________________________ Basisschool: _____________________________________

6 Extra begeleiding/ondersteuningsbehoefte
Scholen dienen bij aanmelding van een leerling na te gaan of de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft en mogelijk in
aanmerking komt voor (extra) begeleiding. Scholen moeten namelijk voldoen aan de Wet op Passend Onderwijs en de daarin
beschreven zorgplicht.
In het belang van de leerling en de school legt de school u daarom de volgende vragen voor. Wij verzoeken u vriendelijk om
deze zo compleet mogelijk in te vullen. De school gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.
A Onderzoeken
Is er bij uw kind een psychologisch/orthopedagogisch/orthodidactisch onderzoek afgenomen?
□ Ja

□ Nee

U kunt verder naar 6 B.

Indien u ‘Ja’ hebt aangegeven: wilt u dan een exemplaar van het onderzoeksrapport meenemen als u uw kind komt
aanmelden? Graag hieronder ook kort omschrijven waar het onderzoek op gericht is en wanneer en door wie het onderzoek is
verricht.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Is er een diagnose gesteld naar aanleiding van dit onderzoek?
□ Ja
□ Nee
Indien ‘Ja’, graag aangeven welke diagnose er is gesteld: _______________________________________________________

B Begeleiding basisschool
Krijgt uw kind op de basisschool extra begeleiding of heeft uw kind deze in het verleden gehad?
□ Ja

□ Nee

U kunt verder naar punt 7.

Indien ‘Ja’: wilt u hier kort omschrijven waarvoor deze extra begeleiding is/was? Wilt u daarbij aangeven hoe vaak en hoe lang
deze begeleiding is/was, door wie deze gegeven wordt/werd en of deze individueel of in een groep gegeven wordt/werd.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

C Extra begeleiding/ondersteuningsbehoefte op het Udens College
Verwacht u dat de extra begeleiding/ondersteuning van de basisschool voortgezet moet worden om zo goed mogelijk te kunnen
functioneren binnen het voortgezet onderwijs?
□ Ja

□ Nee

U kunt verder naar punt 7.

Indien ‘Ja’: op welk gebied of welke gebieden verwacht u dat deze extra begeleiding/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:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Zijn er middelen vanuit het Samenwerkingsverband toegekend (arrangement)?
□ Ja

□ Nee

Eventuele toelichting:
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
7 Andere omstandigheden/bijzonderheden
Zijn er andere omstandigheden/bijzonderheden die u met ons zou willen delen?
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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8 Wat brengt u mee naar de aanmelding?
Als u uw kind komt aanmelden, vragen wij u het volgende mee te nemen:
•

Dit aanmeldformulier. Het moet ondertekend zijn door beide ouders/verzorgers en zo volledig mogelijk en naar
waarheid ingevuld zijn.

•

Bij deze aanmelding voegt u toe:
o Kopie van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitsbewijs) van de leerling (identiteitsbewijs
aan beide zijden kopiëren);
OF
o

Een afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte is verstrekt (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 die niet geboren zijn in Nederland, moet daarop tevens de datum van vestiging in
Nederland vermeld staan.
•

Als u daar over beschikt, voegt u dan ook toe: verslag en/of adviezen vanuit
psychologisch/orthopedagogisch/orthodidactisch onderzoek/ontwikkelingsperspectief en/of verklaring
dyslexie/dyscalculie/gebruik van faciliteiten.

Let op: een aanmelding kan pas volledig in behandeling worden genomen als de benodigde documenten aan de
school zijn verstrekt.

9 Akkoordverklaring (zie ook toelichting bij het aanmeldformulier)
•

Door ondertekening van dit aanmeldformulier geven ondergetekenden toestemming aan de school om de gegevens
van hun kind op te vragen bij de basisschool en met hen te bespreken. Zie voor meer informatie bijgaande toelichting.

•

Door ondertekening van dit aanmeldformulier geven ondergetekenden aan kennis te hebben genomen van de
financiële verplichtingen voor excursies en leermiddelen, zoals vermeld in bijgaande toelichting.

10 Ondertekening
Dit aanmeldformulier heb ik zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld.

Plaats: ____________________________________________Datum: _____________________________________________

Handtekening moeder/voogd: _____________________________________________________________________________
Handtekening vader/voogd: _______________________________________________________________________________

Wanneer het ouderlijk gezag bij twee ouders/voogden ligt en slechts één ouder/voogd heeft getekend:
Hierbij verklaar ik getekend te hebben met instemming van de andere ouder/voogd (nogmaals handtekening)

_____________________________________________________________________________________________________
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