
Aanmeldingsformulier
2020 - 2021

Stamnummer:

Ja, voeg MDO formulier toe

Nee

MDO

Ja, voeg didactische gegevens toe

Nee

LWOO

Basis Kader

TheoretischGemengd

Niveau

1 2

Klas

Aanmelding voor

Beide ouders Moeder Vader Anders, namelijk:

Leerling woont bij

Beide ouders Moeder Vader Anders, namelijk:

Gezaghebbende

Ja, aantal:

Nee

Zussen

Ja, namelijk:

Nee

Medicatie

Ja, datum in Nederland:

Nee

Is de leerling korter dan 2 jaar in Nederland?

Geboorteplaats en land

Geboortedatum

BSN

Voornamen

Ja, aantal:

Nee

Broers

Medische bijzonderheden

Huisarts en telefoonnummer

Telefoonnummer leerling

Straat, postcode en woonplaats

m / v
Roepnaam

Achternaam

Leerlinggegevens
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Ja Nee
Wil post/e-mail ontvangen

E-mail

mobiel:
thuis:
werk:

Telefoonnummers

Straat, postcode en woonplaats

Nationaliteit

Geboorteland

Geboortedatum

m / v
Voornaam

Achternaam

Relatie tot leerling

Ja Nee
Wil post/e-mail ontvangen

E-mail

mobiel:
thuis:
werk:

Telefoonnummers

Straat, postcode en woonplaats

Nationaliteit

Geboorteland

Geboortedatum

m / v
Voornaam

Achternaam

Relatie tot leerling

Ouder / verzorger 1 (1e contactpersoon) Ouder / verzorger 2

E-mail

Telefoonnummer

m / v
Voornaam

Achternaam

Relatie tot leerling

E-mail

Telefoonnummer

m / v
Voornaam

Achternaam

Relatie tot leerling

Ouder / verzorger 3 (indien van toepassing) Ouder / verzorger 4 (indien van toepassing)
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Ja, in groep:

Nee

Schoolwissel gehad

Plaats

Ja, in groep:

Nee

Blijven zitten

Naam school

Eventuele voorgaande school/scholen en periode/groep

Basisschool

Ja, in klas:

Nee

Schoolwissel gehad

Huidig niveau

Plaats

Ja, in klas:

Nee

Blijven zitten

Huidige klas

Naam school

Eventuele voorgaande school/scholen en periode/klas

Toeleverende VO school (indien het om een overstap gaat vanaf VO naar VO)

E-mail contactpersoon

Functie

Niveau wens leerling

Niveau advies VO naar VO (indien van toepassing)

Telefoonnummer contactpersoon

Contactpersoon huidige school

Niveau wens ouders

Niveau advies basisschool naar VO

Uitstroomprofiel

Zo ja, naam instantie
Ja

Nee

Is er momenteel hulpverlening betrokken?

Zo ja, naam instantie
Ja

Nee

Was er hulpverlening betrokken in het verleden?

Overig
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Ja, namelijk:
Nee

Heeft uw kind/de leerling op de huidige school extra ondersteuning gekregen?

Is er voor uw kind/de leerling een OPP opgesteld?
Ja, voeg recent OPP toe. Ga door naar “Ondertekening”.
Nee, vul “Beschrijving van de leerling” in. Bij voorkeur met de afleverende school.

* Gelieve rapportage aan te leveren

Dyslexie* Dyscalculie* Anders*, namelijk:

Diagnose/leerstoornis

Onderwijs/ondersteuningsbehoeften

Overige belangrijke zaken die u wilt delen

Wat heeft uw kind/de leerling nodig op onze school?

Wat vindt uw kind/de leerling/ik nog 
moeilijk? Wat moet hij/zij nog leren?

Leerpunten
Wat kan uw kind/de leerling/ik goed?
Kwaliteiten

Didactisch/werkhouding

Sociaal emotioneel/gedrag

Medisch/lichamelijk

Omgeving

Beschrijving van de leerling
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Voorkeuren leerling (het betreft een voorkeur, geen garantie. Het Spaarne College beslist)

Voorkeur bij welke leerling niet in de klas (max. 3) Voorkeur bij welke leerling wel in de klas (max. 3) 

Belangrijke informatie

De inschrijving kan pas plaatsvinden nadat alle benodigde papieren van de toeleverende school en dit 
inschrijfformulier in ons bezit zijn.

Het verzamelen van gegevens over leerlingen valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens die bedoeld is om 
te zorgen, dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en dat misbruik ervan wordt tegengegaan. 
De verstrekte informatie over leerlingen wordt alleen binnen de aangegeven doeleinden van de school gebruikt. 
Het verstrekken van eventuele gegevens aan derden geschiedt altijd op basis van een wettelijke grondslag.
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u, als ouder/verzorger en als leerling, indien ouder Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u, als ouder/verzorger en als leerling, indien ouder 
dan 16 jaar, zelf, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet van de in de leerlingenadministratie 
opgenomen gegevens. In voorkomende gevallen kunt u daarvoor contact opnemen met de schooladministratie.

Datum en plaats:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s)

Dit formulier graag uitdraaien, ondertekenen en meenemen of opsturen naar het Spaarne College.

Ondertekening

Door ondertekening van het formulier:

  • Verklaart ondergetekende dat hij/zij bevoegd is tot het zetten van een handtekening en daarmee
   het ondertekende rechtsgeldig maakt;

  • Verklaart dat de inschrijving van de kant van de ouders/verzorgers/voogd definitief wordt;

  • Verklaart de ondergetekende en leerling dat hij/zij zal voldoen aan de gestelde financiële verplichtingen van 
   de school (de zgn. totaalbijdrage en de borgstelling voor de schoolboeken) en zich zal conformeren aan 
      geldende schoolregels en –afspraken, die zijn vastgelegd in de schoolgidseditie van de school (zie website);

  • Verklaart de ondergetekende, dat hij/zij aansprakelijk blijft voor eventuele schade door het kind 
   veroorzaakt aan eigendommen van derden c.q. school;

  • Verklaart de ondergetekende erop toe te zien, dat het kind ook buiten de schooltijden alle 
   schoolverplichtingen kan nakomen (denk aan huiswerk maken en leren); 

  • Verklaart de ondergetekende dat hij/zij volledig en naar waarheid de gegevens op dit formulier heeft 
   verstrekt.

    • Geeft u hierbij toestemming om bij eventueel vertrek van de leerling, de noodzakelijke schoolgegevens via 
   OSO door te sturen naar de vervolgschool. 
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