VERTROUWELIJK

AANMELDINGSFORMULIER LEERJAAR 1
Naam leerling:

…………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Woonplaats:

………………………………………………………………………………………………………………………………...

Naam en plaats basisschool:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Het voorblad en de onderdelen A, B en C moeten worden ingevuld door de ouder(s). Onderdeel D, het
onderwijskundig rapport, moet worden ingevuld door de basisschool.
Digitale overdracht kan plaatsvinden via OSO, in dat geval hoeft de basisschool onderdeel 11 en 12 niet in te vullen.
De leerling wordt aangemeld voor:
(zowel schoolsoort als plaats aankruisen)

vmbo basis

vmbo kader

□

□

Mavo

havo/vwo

□

□

□ Grijpskerk

□ Grijpskerk

□ Buitenpost

□

Buitenpost

□ Kollum

□ Kollum

□ Grijpskerk

□

Grijpskerk
(havo/vwo)*

□ Kollum

*

Hier kan uw kind de eerste drie jaren van de opleiding volgen.

Stuur het aanmeldingsformulier vóór 15 maart 2019 naar:
CSG Lauwers College
Postbus 41
9285 ZV Buitenpost

In te vullen door de toelatingscommissie:
Leerlingnummer: ……………………………….
Behandeld door:

……………………………….

Plaatsingsbesluit: ……………………………….

Het Lauwers College past op de ze registratie de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacyreglement
leerlinggegevens toe.

A. Gegevens leerling
Achternaam: ............................................................................
Voornamen: .............................................................................
BSN: .........................................................................................

Vanaf half januari wordt de ‘vernieuwde’ BRON gebruikt voor het koppelen van de persoonsgegevens van
uw kind naar ons leerlinginformatiesysteem. Voor meer informatie kun u de QR-code scannen.

B. Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
Naam vader: .............................................................................

Voorletters: .........................................................................................

Naam moeder: .........................................................................

Voorletters: ..........................................................................................

Mobiel nummer vader: .............................................................

Mobiel nummer moeder: .....................................................................

E-mailadres vader: ....................................................................

E-mailadres: moeder: ...........................................................................

Als het adres of telefoonnummer van de ouder(s)/verzorger(s) anders is dan dat van de leerling, graag hieronder invullen:

Adres vader / moeder: ..............................................................
Postcode: ..............................

Woonplaats: ........................................................................................

Telefoonnummer: ..................................................

Of indien van toepassing:

Naam verzorger: .......................................................................

Voorletters: ..........................................................................................

Naam verzorgster: ....................................................................

Voorletters: ..........................................................................................

Mobiel nummer verzorger: .......................................................

Mobiel nummer verzorgster: ................................................................

E-mailadres verzorger: ..............................................................

E-mailadres verzorgster: .......................................................................

Bijzondere omstandigheden:

Ouders gescheiden:

ja / nee

Kind woont bij: ……………………………………………………

Ouder(s) overleden:

vader / moeder / beide

Kind woont bij: ……………………………………………………

Kind onder toezicht:

ja / nee

Instelling / Contactpersoon: ................................................................................

Telefoonnummer: .....................................................

C. Gezondheidsgegevens
Eventuele opmerkingen met betrekking tot de gezondheid van de leerling:

 gehoor

 stemmingen kind

 motoriek

 hart / longen

 medicijngebruik

 gezichtsvermogen

 spraakvermogen

 anders

Hier graag toelichten: ..................................................................................................................................................................................
Andere zaken die voor de school van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld contacten met Jeugdzorg of maatschappelijk werk):
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening ouder(s)/verzorger(s): …..………………………………………. ....................................................... Datum: ………………………………………..
Ouder/verzorger meldt de genoemde leerling aan en gaat ermee akkoord dat CSG Lauwers College inzage krijgt in het dossier van de leerling
van de genoemde, laatst bezochte school en dat de gegevens van dit aanmeldingsformulier en het overdrachtsdocument worden
geregistreerd in een geautomatiseerd bestand t.b.v. een leerlingvolgsysteem. Ondergetekende verklaart hiermee tevens kennis te hebben
genomen van het onderwijskundig rapport (deel B).
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D. Onderwijskundig rapport (in te vullen door de basisschool)
O Digitale overdracht kan plaatsvinden via OSO (alleen onderdelen 1 t/m 10 invullen en ondertekenen bij 13)

1. Advies basisschool
O vwo

O havo

O mavo

O vmbo-KB

O vmbo-BB

O Bespreekprofiel

O Disharmonisch profiel

2. Profiel
O Plusprofiel

O Basisprofiel

3. Plaatsingswijzer – het ontwikkelingsbeeld vanaf groep 6 (Excel/Access)
Bij het opsturen van dit aanmeldingsformulier wordt het advies VO/ matrix Plaatsingswijzer toegevoegd (kopie van niveau van aanmelding in
kleur). Bij het bespreekprofiel en het disharmonisch profiel wordt ook een kopie van het onderwijsniveau eronder aangeleverd.

4. Aanvullende informatie over toetsing
Bij elke aanmelding wordt een historisch overzicht LOVS meegestuurd.
Als het leerlingprofiel van de Entreetoets groep 6 of 7 beschikbaar is, kan dit ook meegestuurd worden.

5. Werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren en studievaardigheden
Wilt u hieronder zo precies mogelijk aankruisen hoe u de leerling waardeert op de hieronder genoemde aspecten?
(1: uitstekend; 2: goed; 3: voldoende; 4: vraagt aandacht; 5: vraagt begeleiding)

Werkhouding

1

2

3

4

5

Sociaal-emotionele ontwikkeling

1

2

3

4

5

Motivatie voor school

1

2

3

4

5

Zelfvertrouwen bij leren

1

2

3

4

5

Inzet voor schoolwerk

1

2

3

4

5

Zelfvertrouwen bij contact

1

2

3

4

5

Taakgerichtheid

1

2

3

4

5

Inzicht in eigen mogelijkheden

1

2

3

4

5

Planningvaardigheden

1

2

3

4

5

Sociale vaardigheden

1

2

3

4

5

Zelfstandig werken

1

2

3

4

5

Algemeen welbevinden

1

2

3

4

5

6. Begeleidingshistorie bij het leren
Begrijpend lezen

Rekenen

Technisch lezen

Spelling

Studievaardigheden

Extra begeleiding in groep 7/8
O De leerling volgt een eigen leerlijn, namelijk voor de vakken: ....................................................................................................................
Er is door onderzoek vastgesteld dat er sprake is van:
O dyslexie
O dyscalculie
O hoogbegaafdheid O PDD-NOS

O A(D)HD O anders, namelijk ...........................................................

7. Begeleidingsbehoefte
In het voortgezet onderwijs is extra begeleiding nodig:
O nee

O ja, namelijk: ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

De visie van de ouder(s)/verzorger(s): .........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

8. Signalering Lwoo/praktijkonderwijs
O De scores op de toetsen in groep 8 liggen bij twee van de vier domeinen, waaronder in elk geval begrijpend lezen of rekenen,
binnen het Lwoo/Pro-bereik (zie hiervoor de tabel op www.plaatsingswijzer.nl)
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9. Motoriek
O De leerling heeft problemen met de grove motoriek, namelijk ..................................................................................................................
O De leerling heeft problemen met de fijne motoriek, namelijk ....................................................................................................................

10. Aanvullende informatie
O Er is sprake van bovengemiddeld geoorloofd/ongeoorloofd verzuim
Periode: …………………… Reden: ..................................................................................................................................................................
O De leerling is besproken in het zorgteam
Reden: .....................................................................................................................................................................................................
O De leerling is ingevoerd in de Verwijsindex Risicojongeren
Reden: .....................................................................................................................................................................................................
O De leerling onderscheidt zich in positieve zin door: ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

11. Schoolloopbaan
Leerling zit momenteel in groep: ………

O De leerling heeft een of meerdere groepen gedoubleerd, namelijk: groep(en) …………..
O De leerling heeft nog andere scholen bezocht:
Naam school

Periode

Groep(en)

Reden voor verandering

1.
2.

12. Schoolverleden
Naam huidige school: ............................................................

Telefoon: ..........................................................................................

Adres: ...................................................................................

Schooltype: .......................................................................................

Postcode: ..............................................................................

Plaats: ...............................................................................................

Naam directeur: ....................................................................

Naam contactpersoon: ......................................................................

E-mailadres: ..........................................................................

Bereikbaar op: ..................................................................................

Brinnummer: .........................................................................

13. Ondertekening

Naam: ...................................................................................

Functie: ............................................................................................

Datum: ..................................................................................

Handtekening: ..................................................................................
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