
Aanmeldingsformulier

Voortgezet Onderwijs

voor ouders 2017 - 2018 



loca!e Marinus Postlaan

vmbo          bbl
kbl

Prak!jkonderwijs (Pro)
Vakroute          bbl

Vhbo route          tl
                              havo
Academische route atheneum

gymnasium

[ IN TE VULLEN DOOR OUDERS / VERZORGERS ]

Naam gekozen school*   

   Almere College

  Ichthus College

Algemene info voor de ouders:

Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten iedere leerling, die extra ondersteuning nodig hee , een passend 
onderwijsaanbod bieden. Om te bekijken of de school de begeleiding kan bieden die uw kind nodig heeft, heeft de 
school informa nodig. Het is in het belang van uw kind om volledige en juiste informa te verschaffen. Na de 
schri elijke aanmelding hee  de V(S)O school 6 weken d jd om te bekijken of de school de juiste begeleiding 
kan bieden. Indien nodig kan de periode van 6 weken, op basis van goede argumenten worden verlengd naar 10 
weken. Als de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, zal de school in overleg met u een andere passende 
onderwijsplek zoeken. Dit kan zijn op een andere reguliere VO school of in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

* Graag één school aankruisen!
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  Kampen  

                           kbl
  
  

Vhbo route          tl
                              havo
Academische route atheneum

  

loca!e VIA

loca!e Jan Ligthartstraat

loca!e VIA

Kansklas mavo/havo
Kansklas havo/vwo

atheneum
gymnasium

  Kampen      

vwo    

  

IJsselmuiden

  

De aanmelding is voor leerjaar    1      2      3        4        5        6



GEGEVENS VAN DE LEERLING  [ IN TE VULLEN DOOR OUDERS / VERZORGERS ]

Achternaam (officiële):

Voornamen (voluit):        jongen   meisje

Roepnaam:

BurgerServiceNummer:

Adres: Geboortedatum:

Postcode: Geboorteplaats:

Woonplaats: Geboorteland:

Levensovertuiging: E-mailadres:

Datum aankomst in Nederland*:

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

Ouder 1 Ouder 2

Adres: Adres:

Postcode:

Woonplaats W: oonplaats:

Postcode:

Tel. privé: Tel. privé:

Mobiel nummer: Mobiel nummer:

E-mailadres: E-mailadres:

Ouderlijk gezag:    ja   nee

  man   vrouw   man   vrouw

Ouderlijk gezag:

 

  ja   nee

Financieel verantwoordelijk:

(indien van toepassing)

  ja   nee

  man   vrouw 

Financieel verantwoordelijk:   ja   nee

Verzorg(st)er Indien de leerling onder voogdij staat

Naam instelling:

Contactpersoon/voogd:

Adres: Adres:

Postcode: Postcode:

Tel. privé: Telefoon:

Mobiel nummer:   M obiel nummer:

E-mailadres E-mailadres:

Woonplaats W: oonplaats:
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* Indien korter dan twee jaar in Nederland, dan dienen documenten te worden overlegd, waaruit de 
   de leerling (COA, IND, ID, W-document, VVA, VVR, Paspoort, GBA). Gemaakte kosten hiervoor worden vergoed door de school.

 

HUISARTS

Naam: A dres:

Telefoon: W oonplaats: 

Medische bijzonderheden: 

Medicijn gebruik:       ja, welke?    

nee



INFORMATIE OVER UW ZOON / DOCHTER:  
Wilt u een korte beschrijving geven van het func oneren van uw kind op school?
[ Wat gaat goed? Wat belemmert het func oneren op school?]

   

   ja      nee

   ja      nee

[ Zo ja, wilt u aangeven waaruit de begeleiding zou kunnen bestaan?]

In de klas:

Van de leerkracht:

Van klasgenoten:

V

Zo ja, welke?

an specialisten in de school:

Van ouders:

Is er externe hulp (geweest) voor uw kind?

[

]

 Bijvoorbeeld over de gezondheid, diagnoses, begeleiding in het gezin, allergieën, gezinsomstandigheden, in verband met
godsdienst/levensovertuiging e.d. ]

     ja      nee

Naam en emailadres van de contactpersoon:

Zijn er nog andere gegevens die van belang zijn voor de school om te weten?
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U KUNT NU OP DE LAATSTE PAGINA ONDERTEKENEN.



INSCHRIJVEN

Ondergetekende verklaart de gegevens in het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld en de grondslag van de school, als vermeld in de schoolgids, te respecteren.

onderwijs.

Ondergetekende verklaart hierbij het goed te vinden dat beeldmateriaal van het aangemelde kind wordt 

Ondergetekende gaat er mee akkoord dat professionals binnen de school, indien wenselijk, in gesprek gaan 
met het aangemelde kind.

Ondergetekende verklaart hierbij het goed te vinden wanneer er beeldmateriaal van het aangemelde kind ter 
ondersteuning van het onderwijs wordt gebruikt.

Ondergetekende verklaart dat de leerling die wordt aangemeld door middel van dit aanmeldingsformulier
wordt uitgeschreven op:

Ondergetekende verklaart dat de leerling die wordt aangemeld, als hij/zij wordt toegelaten, door middel van
dit formulier wordt ingeschreven op:

01-08-2017 (begin schooljaar) / 

  

Plaats en datum:       

 

Naam:                Handtekening: 

Uitschrijvingsbewijs primair onderwijs
[ van de leerling die a oms g is uit het voortgezet onderwijs ontvangen wij graag een origineel formulier ] 

31-07-2017 (einde schooljaar) / (andere datum)

Naam school:       

 

Naam:                Handtekening: 

Naam:                Handtekening: 

( andere datum)

Ondertekening Ouders:       Voogd:
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