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Aanmeldformulier

Ondergetekende meldt een leerling aan voor praktijkonderwijs. De persoonlijke gegevens van die leerling zijn hieronder
vermeld. In te vullen door de ouders/verzorgers van de aan te melden leerling
Datum:

…………………….

Schooljaar:

…………………….

Gegevens van de leerling:
Roepnaam: ……………………………………………………………………………………………………………………
Voornamen voluit: ……………………………………………………………………………………………………………
Voorvoegsel (zoals De, Van) …………………………
Geslacht: man / vrouw

Achternaam: ……………………………………………….

Geboortedatum: …………………………………………

Geboorteplaats: ……………………………………………

Geboorteland: ……………………………………………

Nationaliteit:……………………………………………….

Adres: ……………………………………………………

Woonplaats: ……………………………………………….

Postcode: ………………………………………………...

In Nederland vanaf (datum): ……………………………..

Levensbeschouwing: …………………………………..

Thuistaal: ………………………………………………….

Broers / zussen: ………………………………………….

Plaats in de kindrij: ……………………………………….

Mobiel nummer leerling: ……………………….……...

Emailadres leerling: ………………………………………

BSN / Onderwijsnummer: ………………………………..
BSN / onderwijsnummer is getoond Ja / nee
Zwemdiploma ja / nee (indien ja, graag een kopie inleveren van zwemdiploma A)
Ouder / verzorger 1
Voornaam: ………………………Voorletters:………

Ouder / verzorger 2
Voornaam: ………………………Voorletters:………

Achternaam: …………………………………………

Achternaam: …………………………………………

Relatie tot leerling: …………………………………...

Relatie tot leerling: …………………………………...

Nationaliteit: ………………………………………….

Nationaliteit: ………………………………………….

Telefoonummer: ……………………………………..

Telefoonummer: ……………………………………..

Mobiel nummer: 06 ………………………………….

Mobiel nummer: 06 ………………………………….

Emailadres: …………………………………………...
Post van school ontvangen: ja / nee

Emailadres: …………………………………………...
Post van school ontvangen: ja / nee

Ouderlijk gezag: ja / nee
Bij nee, inlog Presentis gewenst: ja / nee

Ouderlijk gezag: ja / nee
Bij nee, inlog Presentis gewenst: ja / nee

Adresgegevens gelijk aan leerling: ja / nee
Bij nee, hieronder gegevens noteren.
Adres: …………………………………………………

Adresgegevens gelijk aan leerling: ja / nee
Bij nee, hieronder gegevens noteren.
Adres: …………………………………………………

Postcode: ……………………………………………..

Postcode: ……………………………………………..

Woonplaats: ………………………………………….

Woonplaats: ………………………………………….
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Overige woonvoorziening (indien van toepassing)
Naam (eventuele) instantie:
………………………………………………………...

Indien van toepassing:

Voorletters: ………………………...…………………

Soort voogd: …………………………………………....

Voorvoegsel: …………………………………………

Naam voogd: ………………………………………..….

Achternaam: …………………………………………

Telefoonnummer voogd: …………………………..…..

Relatie tot leerling: …………………………………...

Mailadres voogd: ………………………………….…...

Nationaliteit: ………………………………………….

Naam instantie: ……………………………..………….

Adresgegevens gelijk aan leerling: ja / nee
Bij nee, hieronder gegevens noteren.
Adres: …………………………………………………

Contactgegevens instantie: ………………….…………

Postcode: ……………………………………………..
Woonplaats: ………………………………………….
Telefoonummer: ……………………………………..
Mobiel nummer: 06 ………………………………….
Emailadres: …………………………………………...
Post van school ontvangen: ja / nee

Voogd: ja / nee

Huisarts
Naam huisartsenpraktijk: ………………………………..
Naam huisarts: ………………………………………......
Adres: ……………………………………………………
Postcode: …………Woonplaats…………………………
Telefoonummer: …………………………………………

■Externe hulp/contactpersoon………………………………………………………………………………………….
■Gegevens school van herkomst
Basisschool: …………………………………………..

BAO / SBAO

Contactpersoon: ………..……………………………

Telefoonnummer: ……………………………………..

VO school: ……………………………………………

Soort onderwijs: ……………………………………….

Vestigingsplaats: ………..……………………………

Telefoonnummer: ……………………………………..

Vestigingsplaats: …………………….

Contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………...….
Dossiergegevens
Bij het verlaten van de school (door b.v. verhuizing) of bij arbeidstoeleiding van de leerling kan het zijn dat er scholen
en/of instanties zijn die gegevens van uw zoon/dochter opvragen. Ondertekende geeft toestemming* dat de school deze
gegevens mag overleggen aan de betreffende school en/of instanties. Ja / nee
Verleent u Praktijkonderwijs Zutphen toestemming* om jaarlijks, tot en met het moment waarop uw kind de school
verlaat, aan de basisschool van herkomst terug te koppelen in welk leerjaar en niveau uw kind zich bevindt? Deze gegevens
worden gebruikt voor de evaluatie van het basisschooladvies. Ja / nee
Met deze aanmelding geven wij Praktijkonderwijs Zutphen toestemming het leerlingendossier op te vragen bij de school
van herkomst.
Plaats

Datum

Handtekening

*U kunt deze toestemming jaarlijks intrekken. U moet daarvoor zelf het initiatief nemen naar de mentor en de administratie van de school.
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Toestemmingsformulier bespreking toewijzingscommissie
Wanneer de onderwijsbehoeften van de jongere de basisondersteuning van een VO-school overstijgen, kan de
school extra ondersteuning aanvragen bij het SWV regio Zutphen. Het SWV heeft hiervoor een
toewijzingscommissie (TWC) ingesteld die de aanvraag voor ondersteuning al dan niet toekent. De TWC heeft
beslissingsbevoegdheid bij de aanvragen rondom onderwijsarrangementen, aanwijzing LWOO, TLV-PRO en
TLV-VSO.
Een VO school kan geen extra ondersteuning aanvragen bij het SWV regio Zutphen zonder toestemming van
ouders. Door dit formulier te ondertekenen geeft u toestemming aan de VO school om extra ondersteuning aan
te vragen bij de TWC.
De aanvraag voor extra ondersteuning bij de toewijzingscommissie van het SWV regio Zutphen van
_____________________________________(naam leerling) is besproken met ouder(s)/verzorger(s)
op __ - __ - _______ (datum)
De soort ondersteuning die wordt aangevraagd is Praktijkonderwijs.
toestemming/akkoord ouders/leerling voor bespreking in de toewijzingscommissie van SWV regio
Zutphen
☐

-----------------------------------------------------Handtekening leerling (16+):

--------------------------------------------------Handtekening ouder 1/verzorger 1 *
Naam:
Datum:

--------------------------------------------------Handtekening ouder 2/verzorger 2
Naam:
Datum:

-----------------------------------------------------Handtekening bevoegd gezag school
Naam:
Datum:

*Het toestemmingsformulier ondertekenen beide ouders/verzorgers met ouderlijk gezag, tenzij één ouder het ouderlijk gezag
uitoefent.
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Naam:
Woonplaats :
Geboortedatum :
Hoe beoordeelt u de houding/ sociale
vaardigheden van uw kind?
Werkhouding
Zelfstandigheid
Sociale contacten
Zelfvertrouwen
Gedrag
Is er extra psychodiagnostisch onderzoek over
uw kind beschikbaar? Ja / nee
Zo ja, wilt u de rapportage meesturen met het
aanmeldformulier?
Vrije tijd:
Heeft uw kind contacten (in de buurt) en hoe
verloopt dit?
(denk aan: gemakkelijk of juist moeilijk contact
maken en vasthouden, weerbaarheid, etc.)
Is uw kind lid van een club?(bijv. sport, muziek
of iets anders.)
Beschermende en belemmerende factoren:
Wat zijn de sterke kanten van uw kind en
welke hebben aandacht nodig?

Goed

Sterke kanten:
-

Voldoende

-

Onvoldoende

Aandachtspunten:

Hoe beoordeelt u het schoolverzuim van
uw kind?
o Niet of nauwelijks
o Regelmatig, maar geoorloofd
Wat is de reden van het regelmatige verzuim?
o Regelmatig en ongeoorloofd
o Er is contact geweest met de
leerplichtambtenaar
Zijn er eventueel bijzonderheden?
Extra ondersteuning:
Ontving uw kind extra ondersteuning
binnen of buiten de school? Ja/ nee
Binnen en/ of buiten de school
Op leergebied, namelijk
Voor houding/ gedrag, namelijk
Anders, namelijk
Toekomst:
Heeft uw kind zelf al een idee wat hij met zijn
toekomst wil?
Wat wil hij/zij later worden?
Vervoer: Hoe gaat uw kind straks naar
school? Voor het VO (waar Praktijkonderwijs
Zutphen onder valt) is geen leerlingenvervoer
meer mogelijk.
Bijzonderheden:
Zijn er bijzonderheden ,die voor school
belangrijk zijn om te weten?
Denk aan: allergieën, gezondheidsproblemen,
behandeling van artsen, specialisten,
ingrijpende gebeurtenissen in het leven van
uw kind
Dank u wel voor het invullen. We hechten veel waarde aan uw mening, omdat u uw kind als ouder het beste
kent. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn een leidraad voor het kennismakingsgesprek.

