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Ouderformulier 2019-2020 
        (in te vullen door ouder(s)/verzorger(s))    

 

Aanmelding voor   Wolfsbos / RvEC      (geef hier aan welke schoolkeuze u maakt) 

 

1. Gegevens aangemelde leerling 
  
Naam huidige basisschool                 Brinnr. School      ……     

Achternaam Officieel Geslacht: M / V 

Te hanteren achternaam (evt.)               
Volledige voornamen          
Roepnaam           
Geboortedatum           
Geboortegemeente          
Geboorteland            
Nationaliteit                  Land van herkomst           
Datum in Nederland          
Straatnaam en huisnummer          
Postcode en woonplaats          
Mobielnummer leerling          
Burgerservicenummer           
 

Zit(ten) er broer(s)/zus(sen) bij ons op school? Nee  ☐        Ja  ☐  

      Naam         Klas: 
 
 

2. Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 
 

Ouder 1  (aanspreekouder)   Geslacht: M   /  V 
 Achternaam en voorletters            
 Nationaliteit              

 Straat, postcode en woonplaats            

 Mobiel nummer ouder 1             
 E-mailadres               

 

Ouder 2       Geslacht: M   /  V 
 Achternaam en voorletters            

 Nationaliteit            
 Straat, postcode en woonplaats          
 Mobiel nummer ouder 2         

 E-mailadres (indien anders dan ouder1)       
 

Hebben beide ouders gezag?   Ja  ☐        Nee  ☐  
 
Zo nee, wie heeft gezag?                
 
Indien anders                                                                             
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3. Bijzonderheden van de leerling 
 

Zijn er bijzonderheden of beperkingen waarmee de school rekening dient te houden? 
 
      
Hoe is de lichamelijke toestand in het algemeen? 
 
       
Is uw kind de afgelopen twee jaar onderzocht op problemen die het leren en/of gedrag negatief hebben 
beïnvloed? 
 
         
Eventuele toelichting: 
 
 
       
 

4. Gewenst niveau (vink het gewenste niveau aan) 
 

☐ Vwo (vink hierbij nog een keuze aan) 

 ☐ Atheneum/Atheneum+ 

 ☐ Gymnasium 

☐ Havo        ☐ voortgezet speciaal onderwijs* 

☐ Theoretische leerweg / Mavo ☐ met leerwegondersteuning* ☐ voortgezet speciaal onderwijs* 

☐ Kaderberoepsgerichte leerweg ☐  met leerwegondersteuning* ☐ voortgezet speciaal onderwijs* 

☐ Basisberoepsgerichte leerweg ☐ met leerwegondersteuning* ☐ voortgezet speciaal onderwijs* 

☐ Praktijkonderwijs* 

☐ Gemengd niveau, nl.          
 

Opmerkingen: 
         
 
 
 
*) Bij deze schoolopleidingen is onderzoek noodzakelijk. U dient bijlage 1 in te vullen. 
 

5. Heeft u kennis genomen van het onderwijskundig rapport?   Ja  ☐ Nee  ☐  

 

6. Ondertekening 

 

Naam ouder(verzorger)                                                                                                           
 
Plaats                                                                                                                
 

 Datum           
 
 
 
 Ondertekening   ………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 1 
 
Ouderformulier leerwegondersteunend onderwijs (lwoo),  praktijkonderwijs 
(pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
 
 

Naam leerling  
          
Geboortedatum          
 
Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van  

☐ De inhoud van het onderwijskundig rapport; 

☐ De aanmelding van mijn kind voor leerwegondersteunend onderwijs; 

☐ De aanmelding van mijn kind voor praktijkonderwijs; 

☐ De aanvraag voor voortgezet speciaal onderwijs. 
 
Ik geef de directeur van de school toestemming om inlichtingen over mijn kind in te winnen bij: 

☐ De huidige school van mijn kind; 

☐ De jeugdgezondheidszorg; 

☐ Overige instanties, te weten: 
       
 
Tevens ben ik ervan op de hoogte dat de onderzoeksgegevens ter beschikking gesteld worden aan de 
commissie van het samenwerkingsverband 22-03. 
 
Datum               
 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Indien gewenst kunt u hieronder aangeven waarom u vindt dat uw kind wel/niet in aanmerking komt 
voor leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs: 
 
.. 
 
 


