aanmeldingsformulier cursus 2018 / 2019
(Deze pagina in te vullen door ouders/verzorgers)
Aanmelding voor:

q

Nijverdal

q

Rijssen

Onderwijsnummer/BSN-nummer van de aan te melden leerling(e):
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:

q

jongen

q

q

geheim nummer

meisje

Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon thuis:
Telefoon overdag (in noodgevallen):
Geboortedatum:

Geboortegemeente:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Godsdienst/levensbeschouwing:

e-mailadres:

Naam huisarts:

Tel. huisarts:

Giro/banknummer:

t.n.v.:

Gezinssituatie
Naam en voorletters moeder:
Naam en voorletters vader:
Ouders gescheiden?

q

Nee

q

Ja

Indien ja, kind woont bij

q

moeder

q

vader

Adres moeder:
Adres vader:
Indien van toepassing invullen

q

vader overleden

q

moeder overleden

q

beide ouders overleden

Naam en voorletters verzorger(s):
Samenstelling van het gezin
Aantal jongens: . . . . . . Aantal meisjes: . . . . . . De leerling is het . . . . . . e kind van het gezin (bijv. het 2e kind)
Indien de leerling niet in Nederland is geboren, dan s.v.p. onderstaande gegevens invullen
In Nederland sinds:
Aantal jaren basisonderwijs in Nederland:
Geboorteland vader:

Geboorteland moeder:

Nationaliteit vader:

Nationaliteit moeder:

S.v.p. kopie van het paspoort bijvoegen.
Akkoordverklaring
Gaat u ermee akkoord dat de basisschool/school voor speciaal onderwijs de onderwijsgegevens aan Reggesteyn doorgeeft, als beide scholen van mening zijn dat dit in het
belang van uw zoon/dochter is?

q

q

Ja
Nee
• Wanneer in verband met plaatsing in leerwegondersteunend, praktijkonderwijs of OPDC een toelatingsonderzoek
noodzakelijk is, mag dat uitgevoerd worden.
• Als ouder/verzorger geef ik toestemming de gegevens van de leerling op te nemen in een systeem ten behoeve
van het onderwijs met inachtneming van de geldende regels in de Wet Persoonsregistratie.
• Tevens geef ik toestemming de benodigde gegevens eventueel in het zorgteam van de school te bespreken.
In voorkomende gevallen word ik hierover geïnformeerd.
Ingevuld d.d.:

door:

Handtekening ouder(s) / verzorger(s):
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Advies
Advies CITO
Advies Bao/SBO

q
q
q
q
q
q
q

praktijkonderwijs (alleen in Rijssen)		
vmbo basisberoepsgerichte leerweg		
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg		
vmbo theoretische leerweg		
havo		
atheneum		
gymnasium		

Wens ouders/verzorgers

q
q
q
q
q
q
q

praktijkonderwijs (alleen in Rijssen)
vmbo basisberoepsgerichte leerweg
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo theoretische leerweg
havo
atheneum
gymnasium

Let op: Kruis één leerweg aan. Bij het aanmelden van een dakpanleerling (tl/havo) hoort
het advies tl, bij aanmelding van een dakpanleerling havo/vwo hoort een havo-advies.

Advies Bao/SBO

Wens ouders/verzorgers

Vindt u dat de leerling in aanmerking komt voor ondersteuning?

q

Ja

q

q

Nee

Ja

q

Nee

Zo ja, welke ondersteuning?

q
q

ondersteuningsgroep (basis/kader)
extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs

Indien ja het inlegvel Onderwijskundig Rapport Speciale Gedeelte invullen en
digitaal versturen naar de administratie van de vestiging waar de leerling wordt aangemeld.
In te vullen door de groepsleerkracht van het primair onderwijs:
Vindt u dat de leerling eventueel in aanmerking komt voor plaatsing als een dakpanleerling?

q

Ja

q

Nee

Zo ja, voor welke?

Motivering keuze dakpanleerling:
Eventuele opmerkingen met betrekking tot advies/keuze vervolgonderwijs:
Betreft het hier een aanmelding voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte? (een zorgleerling is in ieder
geval een leerling die voor extra ondersteuning, ondersteunend onderwijs of
Ja
Nee
voor praktijkonderwijs in aanmerking komt)
Heeft u hierboven ja ingevuld, dan volgt altijd een gesprek.

q

q

Wilt u als leerkracht/intern begeleider een aanvullend gesprek
voorafgaande aan het nieuwe schooljaar:

q

Ja

q

Nee

De ouder(s)/verzorger(s) hebben kennis genomen van de inhoud van dit
onderwijskundig rapport (indien van toepassing ook van het speciale gedeelte).

q

Ja

q

Nee

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
Beeldmateriaal
Op Reggesteyn worden regelmatig foto’s of filmpjes gemaakt en gebruikt voor publicitaire doeleinden.
Veel leerlingen vinden het een sport zichzelf te ontdekken op een poster of brochure. Alleen wanneer u
geen toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind, dan kunt u dat hier aankruisen.

Ingevuld door:

q

Nee

functie:

Datum:
Handtekening directeur basisschool/school voor speciaal basisonderwijs:
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S.v.p. het inlegvel Onderwijskundig Rapport Speciale Gedeelte invullen en digitaal sturen naar de administratie
van de vestiging waar de leerling wordt aangemeld.

  

Vertrouwelijk onderwijskundig rapport
In te vullen door de basisschool/school voor speciaal basisonderwijs
Gegevens van de basisschool: (eventueel naamstempel of -sticker)
Naam school:

BRIN-nummer:

Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Naam groepsleerkracht:
Naam intern begeleider:
Naam directeur:
Type onderwijs:

q
q

q

school voor basisonderwijs

school voor speciaal basisonderwijs

school voor speciaal onderwijs, cluster

q

1

q

q

2

3

q

q

7

4

Gegevens van de leerling:
Naam:

Roepnaam:

q

Schoolloopbaan:

q

1

q

2

q

3

4

q

5

q

6

q

8

Versneld bevorderd naar groep:

Gedoubleerd in groep:
De leerling bezoekt de school sinds:
Vorige scholen:

q

Leerlinggewicht BaO:
Schoolverzuim:

q

q

geen

normaal

q

0,3

q

1,2

ondersteuning

q

1

q

2

q

3

q

4

vaak, reden

Aanpassing van de leerling aan het voortgezet onderwijs zal vermoedelijk:

q

snel plaatsvinden

q

normaal plaatsvinden

q

moeizaam plaatsvinden

Informatie uit leerlingvolgsysteem
Wij verzoeken u als bijlage bij dit aanmeldingsformulier een uitdraai van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem
toe te voegen (bij voorkeur ontvangen wij de gegevens van de laatste drie jaren – naast de reguliere cijfermatige uitdraai ook graag een grafische weergave van de ontwikkeling begrijpend lezen, technisch lezen,
spelling en rekenen).
Intelligentieonderzoek: kopie van voorblad bijsluiten
Datum afname toets:
Aanleiding onderzoek:      
Gegevens psychologisch, didactisch of ander onderzoek:
(bijvoorbeeld NVP-J, PMT-K, Schoolvragenlijst en/of CBCL/TRF vragenlijst)
Welke toets is gebruikt:

Datum afname toets:

Aanleiding onderzoek:
Dyslexieverklaring / DVD:
Om de begeleiding optimaal te maken, is een kopie van het onderzoeksverslag voor ons zeer belangrijk.
Is er ten behoeve van de leerling in de laatste drie jaar overleg geweest met:

q
q
q

Jeugdgezondheidsdienst
Consulent schoolbegeleidingsdienst

q
q

Zorgplatform /PCL WSNS
Consulent WSNS

Zorg Advies Team (ZAT-overleg)

Indien hierboven aangekruist dan graag het speciale deel digitaal versturen.
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Heeft de leerling gedurende de laatste twee jaar begeleiding gehad van:

q
q

q
q

Remedial teacher
(School)maatschappelijk werk

Logopedist
(Jeugd)hulpverleningsinstelling

Wilt u, indien naar uw mening de leerling binnen het voortgezet onderwijs extra of speciale aandacht nodig heeft,
ons zo gedetailleerd mogelijk daarover informeren?
Op die manier stelt u ons in staat het door u gevoerde zorgbeleid voort te zetten.

q
q

De leerling heeft geen extra of speciale aandacht nodig
De leerling heeft extra of speciale aandacht nodig:

q
q
q
q

sociaal-emotionele ontwikkeling
leervorderingen
werkhouding
senso-motorische ontwikkeling

Indien extra of speciale aandacht gewenst is, deze specificeren in het speciale gedeelte van dit
onderwijskundig rapport.
Medische bijzonderheden
Heeft het kind een ziekte of lichamelijke handicap waarmee de school rekening zal moeten houden:

q
q

Nee
Ja, er zijn medische bijzonderheden op het gebied van:

q
q
q

ogen
cara (astma/bronchitis)
bewegingsapparaat

q
q
q

gehoor
allergieën
motoriek

q
q
q

spraak/taal
diabetes

Indien extra of speciale aandacht gewenst is, deze specificeren in het speciale gedeelte van dit
onderwijskundig rapport.

q
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Het inlegvel is digitaal verzonden

