Aanmeldingsformulier deel 2
Aanmeldingsgegevens basisschool

schooljaar 2018-2019

(s.v.p uitdraai ontwikkelingsperspectief toevoegen, eventueel als pdf-document)
Gegevens van de basisschool:

Naam school

Brinnummer

Locatie (+plaats)

Telefoonnummer

Groepsleerkracht

E-mail
Aanmelding via OSO (indien van toepassing)

Intern begeleider
Gegevens van de leerling:

Naam

Roepnaam

Schoolloopbaan:
Bezoekt de school sinds:

Gedoubleerd in groep:

Versneld bevorderd naar:

Vorige scholen:
Advies basisschool (bij voorkeur enkelvoudig)*

vmbo basisberoepsgerichte leerweg

havo

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

vwo

vmbo (gemengd) theoretische leerweg

gymnasium

* Dit is het officiële advies dat voor 15 maart wordt gemeld aan BRON
Wens vanuit de basisschool voor dakpanklas:*

Wens vanuit de ouders:

praktijkonderwijs **

t/h

praktijkonderwijs *

t/h

isk

h/v

isk

h/v

b

v

b

v

b/k

gym

b/k

gym

k/(g)t

k/(g)t

* Bij aanmelding voor De Passie behoeft de wens voor een dakpanklas niet te worden ingevuld
** Bij aanmelding voor praktijkonderwijs hoeft het verwachte eindniveau niet te worden ingevuld
Advies voor een bijzondere richting / stroming die wordt aangeboden op de school

AOC: Het Groene Lyceum
Canisius (locatie Tubbergen): tweetalig onderwijs (vwo)
Erasmus (kaderberoepsgerichte en/of theoretische leerweg): sport, vakcollege, maatschappij en cultuur, mavo+
Erasmus: kunststroom (in dakpanklas t/h of h/v of g), technasium (in dakpanklas h/v of g)
Noordik: loot, theaterklas
Pius X College (locatie Aalderinkshoek): tweetalig onderwijs (voor vwo of gymnasiumleerlingen)

In het onderwijskundig rapport vraagt de basisschool aandacht voor de volgende gebieden:

sterke punten van de leerling

sociaal-emotioneel
leervorderingen
werkhouding
senso-motorische ontwikkeling
medische bijzonderheden
schoolverzuim
dyslexie

vermoeden van

dyslexieverklaring

(s.v.p. kopie en lvs groep 1 t/m 8 meesturen)

dyscalculie

vermoeden van

dyscalculieverklaring

(s.v.p. kopie en lvs groep 1 t/m 8 meesturen)

Nederlands als 2e taal
overige, namelijk:
besproken in ZAT / ZPF van de basisschool (groep 6, 7 of 8)
Verdere bijzonderheden via ingevuld deel 3 (onderwijskundig rapport)

Eventuele opmerkingen met betrekking tot advies/keuze vervolgonderwijs:

Nee
Ja
Wenst u als leerkracht/intern begeleider een aanvullend gesprek:
Handtekening ouders/verzorgers ter bevestiging dat ze kennis hebben genomen van de inhoud van dit
onderwijskundig rapport:

Ingevuld door:
Functie:
Datum:
Handtekening:

Handtekening directeur:

