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Aanmelding brugklas 2019-2020 - Deel 1 (in te vullen door ouder(s)/verzorger(s))
Aanmelding		

● Theaterhavo
● Havo
● Havo/atheneum

● Atheneum
● Gymnasium

Plusvariant
Verplicht invullen bij aanmelding voor havo, havo/atheneum en atheneum:

● Bèta +

● Sport +

● Kunst +

Gegevens van de leerling
Naam
Roepnaam		

m/v

Officiële voornamen
Achternaam
Woonadres

Postadres (indien afwijkend van woonadres)

Adres

Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Telefoon (thuis)
Mobiel nummer leerling 06Geboortegegevens

Persoonlijke gegevens

Geboortedatum

BurgerServiceNummer*

Geboorteplaats

Religie/levensovertuiging

Geboorteland

* een van overheidswege verstrekt document toevoegen, bijv. een kopie ID-bewijs

Nationaliteit(en)

KvK nr.
KvK
40094296,
nr. 40094296,
IBAN:IBAN:
NL77NL77
RABORABO
01570157
45754575
08 08
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Gezinssituatie
Beide ouders leven nog
Ouders zijn gescheiden
Co-ouderschap

● ja
● ja
● ja

● nee
● nee
● nee

Zo nee,

● vader overleden
● moeder overleden
Zo ja, kind woont bij ● vader ● moeder ●

Gegevens van de vader / verzorger

Gegevens van de moeder / verzorgster

Naam en voorletters

Naam en voorletters

Geboorteland

Geboorteland

Nationaliteit

Nationaliteit

Mobiel nummer

Mobiel nummer

06-

06-

E-mailadres

E-mailadres

Adresgegevens vader (indien gescheiden)

Adresgegevens moeder (indien gescheiden)

Adres

Adres

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Telefoon (thuis)

Telefoon (thuis)

Eerste contactpersoon

● vader ● moeder ●

Overige gegevens
Hier kunt u gegevens over de gezondheid, huiselijke omstandigheden, etc. noteren die voor de school van belang kunnen zijn.

Wil graag in de klas bij

1.

2.

Bevestiging inschrijving
Binnen de school worden regelmatig foto’s en filmopnames gemaakt. Opnames van de leerling mogen

● wel

● niet

worden gebruikt op de website of voor foldermateriaal van de school.
Ondergetekende gaat er

● wel

● niet

mee akkoord dat de basisschool bijzondere gegevens aan de school voor

voortgezet onderwijs doorgeeft.
Ondergetekende bevestigt hierbij dat de verstrekte gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld en dat de missie van de school,
als vermeld in de schoolgids, wordt gerespecteerd.
Datum

Handtekening ouder/verzorger

Deel 1 ingevuld en ondertekend inleveren bij de basisschool, waarna deel 2 ingevuld wordt door de basisschool.

1822225_CCNV_aanmeldform_Brugklas_deel1+2.indd 2

06-12-18 10:47

Onderwijskundig rapport - Deel 2 (in te vullen door basisschool)

Naam van de school
Straat *
Postcode en plaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres school *
Brinnummer *
Ingevuld door
Functie
E-mailadres
Aantal jaren dat door de aangemelde leerling Nederlands onderwijs is gevolgd
* Indien deze gegevens bij ons bekend zijn, hoeft u hier niets in te vullen.
Advies basisschool (reële verwachting van het te bepalen diploma):

● Theoretisch

● Havo

● Vwo

Plaatsingsadvies (gewenste plaatsing van de basisschool in niveaugroep onderbouw):

● Theaterhavo
● Havo
● Havo/atheneum

● Atheneum
● Gymnasium

● Leerling heeft behoefte aan extra onderwijsondersteuning

Leerlinggegevens
Heeft de leerling gedoubleerd?
Heeft de leerling een groep overgeslagen?
Is er sprake van veelvuldig schoolverzuim?
Is de leerplichtambtenaar ingeschakeld?

●
●
●
●

ja
ja
ja
ja

●
●
●
●

nee

Zo ja, in welke groep?

nee

Zo ja, welke groep?

nee

Zo ja, in welke groep?

nee

Zo ja, in welke groep?

Onderzoek / begeleiding
Is er onderzoek gedaan door een schoolbegeleidingsdienst of andere instantie?

ja ● nee

Zijn er vermoedens van dyscalculie?

●
●
●
●
●

Is er sprake van een lichamelijke beperking of gediagnosticeerde stoornis?

● ja ● nee

Is er sprake van dyslexie? (kopie bijvoegen)
Zijn er vermoedens van dyslexie?
Is er sprake van dyscalculie? (kopie bijvoegen)

ja ● nee
ja ● nee
ja ● nee
ja ● nee

Zo ja, welke? (denk aan ADHD, PDD-NOS, syndroom van Asperger e.d.; document bijvoegen)

Heeft de leerling extra begeleiding gehad op het gebied van technisch lezen?

● ja ● nee

Heeft de leerling extra begeleiding gehad op het gebied van spelling?

● ja ● nee

Heeft de leerling extra begeleiding gehad op het gebied van inzichtelijk rekenen?

● ja ● nee
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Toelichting en/of overige gegevens van de leerling

Vindt u nadere toelichting door middel van een gesprek wenselijk?

● ja ● nee

Bij inschrijving dienen de volgende

Indien van toepassing / beschikbaar:

documenten te worden bijgevoegd:

● Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek

• U
 itdraai uit het leerlingvolgsysteem of

● Kopie van de SAQI (voorheen SVL)

gegevens via OSO

● Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
● Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag

Datum
Naam school
Naam

Handtekening

Deel 2 invullen door de basisschool en zenden naar:
Christelijk College Nassau-Veluwe
t.a.v. de leerlingenadministratie
Postbus 29
3840 AA Harderwijk
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