Stationslaan
Stationslaan
26 26
Postbus
Postbus
29 29
3840
3840
AA AA
Harderwijk
Harderwijk
0341-436170
0341-436170
info@ccnv.nl
info@ccnv.nl

Aanvullende gegevens bij aanmeldingsformulier leerjaar 2 of hoger 2019-2020
( in te vullen door huidige school)
(deze bijlage is uitsluitend voor intern gebruik en wordt gebruikt om de plaatsing en begeleiding te bepalen).
Naam van de leerling
Naam van de school
Straat
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres school
Brinnummer

Plaatsingsadvies

● Theaterhavo

● Havo

● Atheneum

● Gymnasium

● Leerjaar 2

● Leerjaar 3

● Leerjaar 4

● Leerjaar 5

● Leerjaar 6

● Leerling heeft behoefte aan extra onderwijsondersteuning
● Zo ja? Welke

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

● ja
● ja
● ja

● nee
● nee
● nee

Zo ja, in welke klas?
Zo ja, in welke klas?
Zo ja, in welke klas?

Aantal jaren dat door de aangemelde leerling Nederlands onderwijs is gevolgd
Eindtoetsgegevens basisschool (Cito/Route 8/IEP/etc.)
Taal
Rekenen
Percentielscore totaal
Standaardscore

KvK nr.
KvK
40094296,
nr. 40094296,
IBAN:IBAN:
NL77NL77
RABORABO
01570157
45754575
08 08
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Onderzoek / begeleiding
Is er onderzoek gedaan door een schoolbegeleidingsdienst of andere instantie?
Is er sprake van dyslexie? (kopie bijvoegen)
Zijn er vermoedens van dyslexie?
Is er sprake van dyscalculie? (kopie bijvoegen)
Zijn er vermoedens van dyscalculie?
Inzet van voorleessoftware?

●
●
●
●
●
●

ja ● nee
ja ● nee
ja ● nee
ja ● nee
ja ● nee
ja ● nee

Zo ja, welke?
Is er sprake van een lichamelijke beperking of gediagnosticeerde stoornis?

● ja ● nee

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

Is er ooit een arrangement toegekend?

● ja ● nee
● ja ● nee

Heeft er bijzondere begeleiding plaatsgevonden in het gezin?
Zo ja, in welke klas?
Is er sprake van hoogbegaafdheid?
Is er in het kader daarvan een IQ-meting gedaan?
Heeft de leerling deelgenomen aan een (bovenschoolse) plusklas?

● ja ● nee
● ja ● nee
● ja ● nee

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 intelligentieonderzoek

• Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem,

● Kopie van de SAQI (voorheen SVL)

incl. eindtoetsgegevens

● Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
● Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
● Kopie Ontwikkelingsperspectief (OOP)

Datum
Naam

Handtekening

Functie
E-mailadres

Dit formulier ingevuld en ondertekend zenden naar:
Christelijk College Nassau-Veluwe
t.a.v. de leerlingenadministratie
Postbus 29
3840 AA Harderwijk
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