Aanmeldingsformulier 2018-2019

Candea College
Postbus 141
6920 AC Duiven
Tel. 0316-367800
www.candea.nl

Vooraf: Aanmeldingen zijn alleen geldig als u het originele toestemmings-/adviesformulier van de
basisschool bijvoegt (deze heeft u ondertekend bij het adviesgesprek). Aanmeldingen zijn pas definitief
zodra onze school het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de basisschool heeft ontvangen (datum
uiterlijk 15 maart 2018).
Aanmelding voor leerjaar 1:  sbb/bb

 bb/kb

 kb/mavo

 mavo/havo

 havo/vwo
ADM

Gegevens leerling:
Achternaam:

Leerlingnummer:

Tussenvoegsel:

Voornamen:
Geslacht:  Man

Roepnaam:

 Vrouw

Ontvangst d.d.

Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Tel.nr. thuis:

Geheim nummer:  Ja  Nee

Geboortedatum:

Geboortegemeente:

Geboorteland:

Nationaliteit(en):

Toestemmings-/advies
formulier ontvangen
Ja/Nee

OSO verwerkt
Ja/Nee

Burgerservicenummer (verplicht):
Woont de leerling in Nederland sinds de geboorte?  Ja

Brin SvH:

 Nee, vanaf

Welke taal wordt thuis gesproken:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Ouder 1/verzorger 1

Ouder 2/verzorger 2

Achternaam:

Tv:

Achternaam:

Voorletters:
Geslacht:

Tv:

Voorletters:
 Man

 Vrouw

Geslacht:

 Man

 Vrouw

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Tel.nr. thuis:

Tel.nr. thuis:

Tel.nr. mobiel:

Tel.nr. mobiel:

Tel.nr. werk:

Tel.nr. werk:

Beroep (niet verplicht):

Beroep (niet verplicht):

Hoogst voltooide opleiding:  basisonderwijs  lbo
 mavo  mbo  havo/vwo  hbo  universiteit

Hoogst voltooide opleiding:  basisonderwijs  lbo
 mavo  mbo  havo/vwo  hbo  universiteit

E-mail:

E-mail:

Geboorteland:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Indien het adres van (één van) de ouders of verzorgers anders is dan dat van de leerling:
Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Wettelijke vertegenwoordiger:  Ouder/verzorger 1  Ouder/verzorger 2
Kind woont bij:  Beide ouders/verzorgers  Ouder/verzorger 1
Debiteur:  Ouder/verzorger 1 OF  Ouder/verzorger 2

 anders, nl.

 Ouder/verzorger 2

 anders, nl.

Al bekend als debiteur op Candea College  ja  nee
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Lln.nr:

Gegevens gezin en bijzonderheden
Samenstelling: vader / moeder / verzorger / verzorgster / ……broer(s) / ……zus(sen).
Andere samenstelling:
 1e kind

Plaats in het gezin:

Broer(s) / zus(sen) op deze school:  Ja

 2e kind

 3e kind

 4e kind

 5e kind

 Nee

Zo ja, naam en klas:
Ouders gescheiden?

 Nee

 Ja, sinds

Overlijden binnen het gezin, wie en wanneer:
Zijn er bijzonderheden? Indien ja, welke?

Indeling: onderwijssoort en klasgenoten
Niveau advies van de school van herkomst: …………………………………………………………………………………...
Plaatsingsadvies van school van herkomst instroom lj.1:  sbb/bb  bb/kb  kb/mavo  mavo/havo  havo/vwo
Leerling wil graag in de klas bij:
1. _____________________________2. ____________________________3. _____________________________
Indien mogelijk houden wij rekening met één van deze wensen.
Indien je liever niet bij een bepaald iemand in de klas wilt, geef dit dan duidelijk aan.
Gegevens school van herkomst
School van herkomst (incl. locatie):

Plaats:

Naam huidige leerkracht:
Welke klas(sen) gedoubleerd:
Aantal jaren (basis)onderwijs in Nederland:
Testen en ondersteuningsbehoefte
Zijn er testresultaten of gegevens beschikbaar (anders dan advies school van herkomst en Onderwijskundig
Rapport), die voor het Candea College van belang kunnen zijn? Indien dit het geval is graag een kopie
meesturen. Om in aanmerking te komen voor eventuele faciliteiten is rapportage en evt. diagnose
noodzakelijk.
 Dyslexie  AD(H)D  autisme  anders, nl……………………..

Datum afname:

Heeft de leerling een rugzak/
ondersteuningsbehoefte (OPP) gehad:

 Nee  Ja, voor

Heeft de leerling hulp ontvangen op de school
van herkomst of via een externe organisatie

 Nee  Ja, voor
Hulp geboden door

Overige documenten
Indien de leerling niet in Nederland is geboren en hij/zij korter dan twee jaar in Nederland verblijft, voeg dan een
kopie uittreksel/registratieformulier COA met daarop de datum van aankomst in Nederland toe.
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Huisarts
Huisarts:

Plaats:

Tel.nr:

Medische informatie:
Medicijngebruik:

Aanmelding VO
Is de leerling op één of meerdere VO scholen aangemeld?
 Alleen op het Candea College aangemeld
 Aangemeld op meerdere VO scholen
Toestemming:
Geeft u ons toestemming voor het nemen van foto’s van de leerling (uitsluitend voor PR doeleinden)  Ja

 Nee

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geven ouder(s)/verzorger(s) toestemming voor het
volgende:
1. Voor digitale uitwisseling met de huidige school van de leerling (onderwijskundige gegevens en
handelingsplannen). Hiervoor hebben wij het BSN nummer van de leerling nodig, vergeet deze niet te noteren
op blad 1 (onder kopje ‘gegevens leerling’).
2. Om aanvullende inlichtingen in te winnen bij de huidige school van de leerling indien nodig.
3. Om de verstrekte gegevens op te nemen in het leerlingendossier/leerlingvolgsysteem van het Candea College
(ten behoeve van een goede begeleiding van de leerling).
4. Voor het afnemen van aanvullende testen en/of het doen van aanvullende observaties, indien de school dat
nodig acht voor het vaststellen van de behoefte aan extra ondersteuning van de leerling.
Naar waarheid ingevuld en ondertekend door (beide) wettelijke vertegenwoordiger(s):
Naam wettelijke vertegenwoordiger 1:

Naam wettelijke vertegenwoordiger 2:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Alle vereiste documenten (te vinden in de checklist) kun u opsturen naar/afgeven bij:
Candea College, Eltensetraat 8, 6922 JB Duiven
Postbus 141, 6920 AC Duiven
t.b.v. Leerlingenadministratie, aanmelding leerjaar 1

Plak hier de
kleurenpasfoto
(d.m.v. een dubbel
plakbandje). Deze is
bestemd voor de
leerlingpas.

Checklist mee te sturen documenten bij het aanmeldingsformulier:
Vereist
0
Toestemmings-/adviesformulier basisschool (origineel, ondertekend)
0
Kleurenpasfoto (graag op achterkant voorzien van naam en geboortedatum van de leerling)
Niet verplicht, maar wel wenselijk: kopie van voor- en achterkant van ID-kaart of uittreksel GBA. Zodat
wij de persoonsgegevens en het BSN nummer kunnen controleren.
Indien van toepassing
0
Kopieën van testresultaten (dyslexie, dyscalculie, overig ….) en andere documenten die nodig
zijn om de behoefte aan extra ondersteuning van de leerling vast te stellen
0
Kopie uittreksel/registratieformulier COA met daarop de datum van aankomst in Nederland (voor
leerlingen die niet in Nederland geboren zijn en korter dan twee jaar in Nederland verblijven)
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