
aanmeldingsformulier ELD cursus 2020 / 2021

Dit formulier s.v.p. printen en ingevuld opsturen, vergezeld van de LVS-grafieken, naar:

voor Nijverdal: CSG Reggesteyn, Noetselerbergweg 20, 7441 BK Nijverdal

voor Rijssen: CSG Reggesteyn, Cattelaar 2, 7461 PK Rijssen

Aanmelding voor:   Nijverdal   Rijssen

Basisgegevens:

Leerlingnummer BaO: Basisschool: 

BSN-nummer van de aan te melden leerling(e): 

Achternaam:  Roepnaam:

Straat: Huisnummer:

Postcode: Plaats:  

Geboortedatum:  Geboorteplaats:

Geboortegemeente: Geboorteland:

IBAN-nummer: t.n.v.:

Gezinssituatie:

Ouders gescheiden?       Nee       Ja Indien ja, leerling woont bij     moeder     vader 

Indien van toepassing invullen:

  vader overleden       moeder overleden       beide ouders overleden 

Advies Bao/SBO:

praktijkonderwijs (alleen in Rijssen)  havo

vmbo basisberoepsgerichte leerweg  atheneum

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg  gymnasium

vmbo theoretische leerweg

Advies Bao/SBO: Wens ouders/verzorgers:

Vindt u dat de leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning?

   Ja    Nee    Ja    Nee

Zo ja, welke ondersteuning?

   ondersteuningsgroep (speciale setting binnen basis)

   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.

dakpan gewenst

schoolverzuim: meer dan 10% ja nee

Wens ouders/verzorgers:

praktijkonderwijs (alleen in Rijssen)  havo

vmbo basisberoepsgerichte leerweg  atheneum

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg  gymnasium

vmbo theoretische leerweg

Bijzonderheden:

gesprek gewenst met mentor gesprek gewenst met ouder(s)/verzorger(s)



De volgende documenten worden digitaal meegestuurd:

	 onderwijskundig rapport bijgevoegd

	 dyslexieverklaring bijgevoegd (s.v.p. origineel ook opsturen)

	 ontwikkelingsperspectief / handelingsplan

	 so-beschikking

	 overige

Overstapdossier:

	 De school heeft naast dit formulier de leerlinggegevens digitaal aangeleverd.

Akkoordverklaring

Gaat u ermee akkoord dat de basisschool/school voor speciaal onderwijs de onderwijs- 
gegevens aan Reggesteyn doorgeeft, als beide scholen van mening zijn dat dit in het  
belang van uw zoon/dochter is?

• Wanneer in verband met plaatsing in praktijkonderwijs 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 AVG.

• Tevens geef ik toestemming de benodigde gegevens eventueel in het schoolondersteuningsteam van de school te 
bespreken. In voorkomende gevallen word ik hierover geïnformeerd.

Ik ga akkoord met de inhoud van het verstuurde ELD-rapport.       Ja            Nee

Ingevuld d.d.: door:

Handtekening ouders/verzorgers: 

Opmerkingen:

  Ja            Nee
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