Aanmeldingsformulier klas 1

praktijkonderwijs - vmbo - havo - vwo (atheneum - gymnasium)

Deel A - Ouders

In te vullen door ouders/verzorgers. Alle velden zijn verplicht.
1 Leerlinggegevens
Achternaam leerling

Geboorteplaats

BSN

Geboortedatum

Voornaam (namen)

Geslacht
Nationaliteit

Roepnaam

Geboorteland

Adres (straat + huisnr.)

Woont in Nederland sinds

Postcode

Naam en praktijk huisarts

Indien niet in Nederland geboren

Woonplaats
Indien aanwezig

Telefoonnummer leerling

2 Oudergegevens
Gegevens ouder/verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2

Naam en voorletters

Naam en voorletters

Geslacht

Man

Vrouw

Man

Geslacht

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

Nationaliteit

Nationaliteit

Adres* (straat + huisnr.)

Adres* (straat + huisnr.)

Postcode + woonplaats*

Postcode + woonplaats*

Vrouw

Post en e-mail van school wordt verzonden naar het adres van ouder/verzorger 1.
Ouder/verzorger 2 alleen op verzoek.
Leerling woont bij

Broer(s) en/of zus(sen)
(Naam, leeftijd, locatie
(indien op Ubbo Emmius)

* Invullen indien afwijkt van adresgegevens van de leerling.
Op één adres bij ouder/verzorger 1 en 2

Op één adres bij ouder/verzorger 1

Op twee adressen bij ouder/verzorger 1 en 2 (co-ouderschap)

Op één adres bij ouder/verzorger 2

Eventuele
bijzonderheden
gezinssituatie

3 Vestiging
De leerling wordt aangemeld voor de vestiging

Stadskanaal Maarsdreef

Stadskanaal Praktijkonderwijs

Onstwedde

4a Bijzonderheden
Ondervindt de leerling belemmeringen bij het volgen van onderwijs/leren als gevolg van problemen met de gezondheid?

Nee

Ja, namelijk

Van welke bijzonderheden is er sprake? Indien aanwezig onderzoeksrapporten graag meesturen met dit formulier.

verminderd gezichtsvermogen

verminderd gehoor

ADD		

dyslexie

gedragsproblemen

ASS/autisme

schoolverzuim		

Anders, namelijk:

faalangst

ADHD

dyscalculie

Toelichting
Ubbo Emmius hanteert een protocol medisch handelen en medicijnverstrekking. De kern van dit protocol is dat het personeel van de school uitsluitend in noodgevallen
medische handelingen verricht. Het protocol kunt u vinden op het intranet van de school. Mocht uw kind medicijnen gebruiken en wilt u dat de school daarvan op de
hoogte is, dan verzoeken wij u dat hieronder aan te geven. Indien beschikbaar medische verklaring graag meesturen met dit formulier.
Ja, ons kind gebruikt medicijnen en ik wil graag dat de school hierover contact met ons opneemt.
Zijn er belemmeringen voor het onderwijsleerproces als gevolg van de thuissituatie?

Nee

Ja, toelichting

4b Onderzoek of begeleiding
Is uw kind ooit onderzocht of begeleid door het ondersteuningsteam van de huidige school?

ja

Externe instanties:

maatschappelijk werk

jeugdhulpverlening

GGZ

anders, namelijk

remedial teacher

5 Huidige school
Naam
Adres (straat + huisnr.)
Postcode + woonplaats
Naam en functie contactpersoon
Laatst doorlopen klas

6 Na toelating zo spoedig mogelijk inleveren
1. Kopie van het laatste rapport
Als u nog aanvullende informatie heeft omtrent uw zoon/dochter wilt u dan contact opnemen met Ubbo Emmius.

7 Instemming
Met deze aanmelding stemmen ouder(s)/verzorger(s) in met de doelen die de school zich stelt. Kijk voor meer informatie op www.ubboemmius.nl.
Handtekening ouder/verzorger 1
Datum
Plaats

20

Handtekening ouder/verzorger 2

nee

Deel B - Basisschool
In te vullen door de basisschool.

1 Gegevens
Voornaam leerling

Naam school

Achternaam leerling

BRIN-nummer school

2 Plaatsingsadvies
Scholengemeenschap Ubbo Emmius vraagt de basisschool om de advisering voor het vervolgonderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van de leerling,
zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. Daarvoor gebruiken we voor de aanmelding een Plaatsingswijzer. Bij de Plaatsingswijzer staan
de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:
•
•
•
•

Begrijpend lezen
Technisch lezen
Rekenen en wiskunde
Spelling

De onderdelen BL en R&W tellen hierbij het zwaarst. De Cito-eindtoets dient ter ondersteuning van dit advies. In geval van een bespreek- of disharmonisch profiel
levert de basisschool een schriftelijke onderbouwing bij het advies.

Plaatsingsadvies basisschool
Leerweg/praktijkonderwijs

praktijkonderwijs

vmbo bb

Profiel

plusprofiel

basisprofiel

vmbo kb

vmbo gl/tl

bespreekprofiel

havo

vwo

disharmonisch profiel

Is de leerling gedoubleerd in het basisonderwijs?

Nee

Ja, in klas

3 Onderwijskundig rapport
Wij verzoeken, het liefst via OSO ons de relevante gegevens toe te sturen. Mocht u nog geen gebruik maken van OSO dan verzoeken wij u de relevante gegevens uit
het LVS mee te zenden (denk hierbij aan DMT of andere tests voor technisch lezen, SVS, TBL, R&W g+b en wereldoriëntatie groepen 6, 7 en 8). Wanneer de leerling
extra ondersteuning heeft gehad in de laatste drie schooljaren, dan verzoeken wij u ook het OPP, eventuele handelingsplannen of gegevens over de eigen leerlijn
mee te sturen.
Meegestuurd:

NAW-gegevens
Het overgangsdossier vanuit het eigen leerling-administratiesysteem (las) met daarin:
a. het advies (pro - bb - kb - gl/tl/mavo - havo - vwo); voor het advies pro worden de landelijke criteria gebruikt. Het advies wordt integraal onderbouwd;
b. een lijst m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit het schooleigen lvs;
c. de leerrendementen;
d. advies over ondersteuning in het VO en op welk gebied;
e. een beschrijving van de ondersteuningsbehoefte.

z.o.z. vervolg Deel B

Vervolg Deel B
De Plaatsingswijzer als bijlage via OSO. Voor het vaststellen van de leerrendementen
worden de signaleringslijsten van de Plaatsingswijzer gebruikt.
Indien aanwezig en relevant kunnen IQ gegevens voor de overige leerlingen die overgaan
naar het VO via OSO worden aangeleverd.
Vastgelegde relevante beperkingen/bijzonderheden (zoals dyslexie, dyscalculie)
worden als bijlage via OSO verzonden.
Overige, door het PO te beoordelen, relevante informatie als bijlage (indien aanwezig).
Indien de leerling in het PO ondersteuning heeft ontvangen die in een OPP, handelingsplan
of eigen leerlijn is beschreven, wordt deze via OSO meegezonden als bijlage.
Is nader contact vanuit de school over de leerling gewenst?
Is een schriftelijke onderbouwing bij het advies meegeleverd?

		

ja

nee

		

ja

nee

4 Ondertekening
Opgemaakt door 						

Datum
Handtekening

Onstwedde
Boslaan 18, Onstwedde
tel. 0599 33 17 01
ons@ubboemmius.nl
ENVELOPE Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde
Stadskanaal
Engelandlaan 1, Stadskanaal
tel. 0599 69 24 00
eng@ubboemmius.nl
Maarsdreef 23, Stadskanaal
tel. 0599 65 26 28
mrs@ubboemmius.nl
Sportparklaan 5, Stadskanaal
tel. 0599 69 28 00
spl@ubboemmius.nl
Stationslaan 17, Stadskanaal
tel. 0599 63 11 22
stt@ubboemmius.nl
Gelderselaan 1, Stadskanaal
tel. 0599 69 60 20
pro@ubboemmius.nl
ENVELOPE Postbus 137
9500 AC Stadskanaal
www.ubboemmius.nl

