
 

 

 

 

Aanmeldingsformulier   

[In te vullen door ’t Schylger Jouw] 

Ontvangstdatum aanmeldingsformulier:             Aanmeldingsnummer:   

            

 

Behandeld door:                 Plaatsingsbesluit: 

               

 

 

[In te vullen door de huidige school] 

Leerling 
Voornaam:        Achternaam: 

 

 

 

 

 

 

Advies primair onderwijs [maximaal 2 hokjes aankruisen]: 

☐  Praktijkonderwijs   

☐  VMBO basisberoepsgerichte leerweg [BB]  ☐ VMBO kaderberoepsgerichte leerweg [KB]  

☐  VMBO theoretische leerweg [TL] 

☐  HAVO        ☐ VWO     

                                               

Leerjaar: 

☐1   ☐2   ☐3   ☐4 

                              

 

Inzenden voor 1 april 2022 aan:  

GSG ’t Schylger Jouw  - Zuidmidslandweg 8  - 8891 GH Terschelling Midsland – n.degraaf@schylgerjouw.nl 
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Persoonlijke gegevens leerling       [In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)] 

 

Achternaam:  

Voornamen (voluit):              

Roepnaam:         ☐ jongen  ☐ meisje   

Straat + huisnummer:        Geboortedatum:     

Postcode + woonplaats:        Geboorteplaats:      

Mobiel nummer leerling:        Geboorteland:      

E-mail leerling:         Nationaliteit:      

De leerling woont bij:   ☐  ouders    ☐ vader     ☐   moeder    ☐  anders, nl.:       

Broer(s) / zus(sen) op school: ☐ ja  ☐ nee      Roepnamen:         

 

Ouder / verzorger 1 [eerste aanspreekpunt voor school] Ouder / verzorger 2      

☐ man    ☐ vrouw     ☐ man   ☐ vrouw      

Naam en voorletters:      Naam en voorletters:       

               

Straat + Nr.:       Straat + Nr.:        

Postcode + woonplaats:      Postcode + woonplaats:        

Tel. privé:    werk:    Tel.privé:    werk:     

Mobiel nummer:      Mobiel nummer:       

Nationaliteit:       Nationaliteit:        

E-mailadres:       E-mailadres:         

Relatie tot kind: ☐  vader   ☐ moeder    ☐ overig, nml. Relatie tot kind: ☐ vader    ☐ moeder    ☐ overig, nml.  

Ouderlijk gezag:   ☐ ja ☐ nee  Ouderlijk gezag:                                  ☐ ja        ☐ nee 

 

Ontvanger facturen:  ☐ ja ☐ nee  Ontvanger facturen:                  ☐ ja        ☐ nee 

Bankrekening (IBAN):              

 

Huisarts       

 
 

Naam huisartsenpraktijk:     Telefoonnummer:       
 

Medicijngebruik  ☐ ja ☐ nee Zo ja, welke:            

 

   

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 



Aanmeldingsformulier - OKR ’t Schylger Jouw Pagina 3 van 4 

 

Informatie over uw zoon/dochter:       

Wilt u een korte beschrijving geven van het functioneren van uw kind op school?  
[Wat gaat goed? Wat belemmert het functioneren op school?] 

               

               

               

               

 

Vindt u dat uw zoon/dochter extra begeleiding nodig heeft?  ☐ ja ☐ nee 
[Zo ja, wilt u aangeven waaruit de begeleiding zou kunnen bestaan?] 
 

In de klas:               
 
Van de docent:               

Van klasgenoten:              

Van hulpverleners buiten de school:            

 

Is er op dit moment externe hulp voor uw kind?    ☐ ja ☐ nee 

Bij welke instantie:              

Naam en e-mail van de contactpersoon:            

 

Zijn er nog andere gegevens die van belang zijn voor de school om te weten? 

[Bijvoorbeeld over de gezondheid, begeleiding in het gezin, allergieën, gezinsomstandigheden, e.d.]  

               

               

               

  

 

 

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 leerlingdossier, 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:                         Naam:       
  
Plaats:                                  Handtekening:      
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Bij aanmelding dienen de volgende documenten door ouders te worden bijgevoegd: 

 

Indien van toepassing / beschikbaar: 

□ De NIO of ander intelligentieonderzoek 

□ Dyslexieverklaring en onderzoeksverslag 

□ Dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag 

□ Een evt. onderzoeksverslag met daarin de diagnose (bv. ADHD) 

 


