
                           
   

 
 

Aanmeldingsformulier 2019-2020 

 

Naam leerling: 

 

De leerling wordt aangemeld voor:  

 

Praktijkonderwijs 
VMBO 

beroepsgericht 
BB 

VMBO 
beroepsgericht 

KB 

VMBO 
Theoretisch 

TL 
HAVO VWO 

 

Leerjaar:  

1 2 3 4 

 

 

Inzenden voor 1 april 2019 aan: 

GSG ’t Schylger Jouw 

Zuidmidslandweg 8 

8891 GH Terschelling Midsland  

 

 

In te vullen door ’t Schylger Jouw…………………………… 

Aanmeldingsnummer:……………………………………………. 

Behandeld door:…………………………………………………….. 

Plaatsingsbesluit:….....................................................  



                           
   

In te vullen door ouder(s)/verzorger(s) 
Persoonlijke gegevens leerling 

Roepnaam:        Geslacht: M / V 

Officiële voornamen:  

Voorletters:    tussenvoegsel:    Achternaam:  

Adres:         Huisnummer: 

Postcode:   Woonplaats: 

Gemeente:        Land:  

1e telefoonnummer:     Soort: privé/geheim mobiel leerling: 

2e telefoonnummer:    Soort: privé/werk mobiel vader: 

Telefoon anders nl:       mobiel moeder:  

E-mail leerling:  

Broers/zussen op school: Ja / Nee  Roepnamen:       

  

Bijzondere gezinssituatie: ja / nee * 

Reden (bijv. ouder overleden/gescheiden/voogd/adoptie):   

Geboortegegevens 

Geboortedatum:   Geboorteplaats:   Gemeente: 

Nationaliteit:    2e nationaliteit:   Land:  

BSN nummer: 

 
Nieuwkomers (cumi) indien minder dan 2 jaar aanwezig in Nederland 

Land herkomst:    Datum in NL:   Diploma’s: 

Asielzoekersstatus:   Datum toekenning:  Onderwijs sinds:  

 
Gegevens ouder(s) / verzorger(s) 
Naam 1e verzorger (wettelijke vertegenwoordiger) 

Voorletters:    Tussenvoegsel:   Naam: 

Adres:         Huisnummer: 

Postcode:  Woonplaats:  

Geslacht: M/V   Geboorteland:     Nationaliteit  

E-mail: 

Bankrekening (IBAN):  

Relatie tot kind:  0 vader 0 moeder 0 overig, namelijk:  

 
Naam 2e verzorger (verplicht invullen i.v.m. mogelijke informatieplicht) 

Voorletters:    Tussenvoegsel:   Naam: 

Adres:         Huisnummer: 

Postcode:  Woonplaats:  

Geslacht: M/V   Geboorteland:     Nationaliteit  

Email: 

Relatie tot kind:  0 vader 0 moeder 0 overig, namelijk:  

 



                           
   

Medische informatie (vertrouwelijk) 

Huisarts:      Telefoonnummer: 

Bijzonderheden: (medicatie, fysieke beperking) 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:  

 

 

 

 

 
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met: 

 het opvragen van informatie bij de school van herkomst; 

 de schoolregels van onze school; 

 afname van testonderzoeken in het kader van de begeleiding; 

 het aanleggen van een leerling dossier, hierin worden naast persoonsgegevens ook gegevens opgenomen die 
nodig zijn voor het bijhouden van de schoolloopbaan en de leerlingenzorg; 

en u verklaart dat: 

 u beschikt over het wettelijk gezag van de aangemelde leerling; 

 u dit aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld.  
 
Datum:        
 
Plaats: 
 

Handtekening ouder(s) / verzorger (s)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
   

 

in te vullen door basisschool 

Onderwijskundig rapport:  

⃝ Digitale overdracht kan plaatsvinden via OSO  

 

a. Advies basisschool 

⃝ VWO ⃝ HAVO ⃝ VMBO-TL ⃝ VMBO-KB ⃝ VMBO-BB ⃝ PRO  

 

b. ⃝ Plusprofiel ⃝ Basisprofiel ⃝ Bespreekprofiel ⃝ Disharmonisch profiel  

c. Matrix Plaatsingswijzer – het ontwikkelingsbeeld vanaf groep 6 (Excel/Access) 

⃝ Bij het opsturen van dit aanmeldingsformulier wordt het bestand matrix Plaatsingswijzer 2019 gemaild 

naar n.degraaf@schylgerjouw.nl  

⃝ Bij het opsturen van dit aanmeldingsformulier wordt de ingevulde matrix Plaatsingswijzer 2019 

toegevoegd (kopie van niveau van aanmelding in kleur); bij het Bespreekprofiel en het Disharmonisch profiel 

wordt ook een kopie van het onderwijsniveau eronder aangeleverd.  

d. Aanvullende informatie over toetsing: 

Bij elke aanmelding wordt een historisch overzicht LOVS meegestuurd. (Dit is niet nodig wanneer de 

overdracht via OSO gaat.)  

Als het leerlingprofiel van de Entreetoets groep 6 of de Entreetoets groep 7 beschikbaar is, kan dit ook 

meegestuurd worden.  

e. Werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren en studievaardigheden  

Wilt u hieronder zo precies mogelijk aankruisen hoe u de leerling waardeert t.a.v. de hieronder genoemde 

aspecten (1: uitstekend; 2: goed; 3: voldoende; 4: vraagt aandacht; 5: vraagt begeleiding) 

Werkhouding 1 2 3 4 5 Soc. Emotionele ontwikkeling 1 2 3 4 5 

Motivatie voor school      Zelfvertrouwen bij leren      

Inzet voor schoolwerk      Zelfvertrouwen bij contact      

Taakgerichtheid      Inzicht in eigen mogelijkheden       

Planningsvaardigheden      Sociale vaardigheden      

Zelfstandig werken      Algemeen welbevinden       

  

Toets Cito studievaardigheden groep 8: Vaardigheidsscore = ….. 

f. Begeleidingshistorie bij het leren  

 Begrijpend Lezen Rekenen Tech. Lezen Spelling Studievaardigheden  

Extra 
begeleiding in 
groep 7/8 

     

 

⃝ De leerling volgt een eigen leerlijn, namelijk voor de 

vakken:……………………………………………………………………………. 

Er is door onderzoek vastgesteld dat er sprake is van: 

⃝ dyslexie ⃝ dyscalculie ⃝ hoogbegaafdheid ⃝ PDD-NOS ⃝ AD (H) D ⃝……………… 

⃝ Er is sprake van een nog lopende indicatie Leerlinggebonden financiering (LGF) tot …………………………  

Graag relevante testgegevens of beschikkingen meesturen. 

 

 



                           
   

 

g. Begeleidingsbehoefte 

In het Voortgezet Onderwijs is extra begeleiding nodig  ⃝ nee ⃝ ja, namelijk: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De visie van de ouder(s)/verzorger(s): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signalering LWOO/PRO 

⃝ De scores op de toetsen in groep 8 liggen bij twee van de vier domeinen, waaronder in elk geval 

begrijpend lezen of rekenen, binnen het LWOO/PRO bereik (zie hiervoor de tabel op 

www.plaatsingswijzer.nl)  

h. Motoriek 

⃝ De leerling heeft problemen met de grove motoriek, nl: 

……………………………………………………………………………………. 

⃝ De leerling heeft problemen met de fijne motoriek, 

nl:………………………………………………………………………………………. 

i. Aanvullende informatie: 

⃝ er is sprake van bovengemiddeld geoorloofd/ongeoorloofd verzuim 

Periode: ………………….. Reden: ……………………………………………………………………………………………………………………...... 

⃝ De leerling is besproken in het ZAT/de PCL  

Reden: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

⃝ De leerling onderscheidt zich in positieve zin door: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Schoolloopbaan 

De leerling zit momenteel in groep: …. 

⃝ De leerling heeft gedoubleerd in groep: … … … … 

⃝ De leerling heeft nog andere scholen bezocht:  

Naam school/plaats Periode Groep Reden voor verandering 

    

    

 

j. Contactgegevens:  

Prinses 
Margrietschool  

Ds. 
Vossersschool  

 
‘t 

Hunnighouwersgat 
 

CBS ’t Jok OBS ’t Jok  Anders 

Anders? Dan gegevens invullen a.u.b.  

School:       Brinnummer: 

Adres:       Postcode/plaats: 

Telefoon:      Schooltype: 

Directeur: 

Naam en email contactpersoon:  

 

k. Ondertekening: 

Naam:       Functie: 

Datum:       Handtekening:  


