Aanmeldingsformulier 2019-2020
Lln.nr:

Let op: 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 2019).
Aanmelding voor leerjaar 1:  sbb/bb

 bb/kb

 kb/mavo

 mavo/havo

 havo/vwo
ADM

Gegevens leerling:
Achternaam:

Leerlingnummer:

Voorvoegsel(s):

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/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Achternaam:

Voorv:

Achternaam:

Voorletters:
Geslacht:

Voorv:

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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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 iemand in de klas wil, 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 ondersteuningsbehoefte
(OPP) / rugzak 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 Voortgezet Onderwijs (VO)
Is de leerling op één of meerdere VO scholen aangemeld?
 Alleen op het Candea College aangemeld
 Aangemeld op meerdere VO scholen
Toestemming:
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 burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig, vergeet deze
niet te noteren op blad 1 (onder ‘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 leerlingdossier/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 onderstaande checklist) kun u opsturen
naar/afgeven bij:
Candea College, Eltensetraat 8, 6922 JB Duiven
Postbus 141, 6920 AC Duiven
t.a.v. leerlingenadministratie, aanmelding leerjaar 1

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

Checklist mee te sturen documenten:
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 voor- en achterkant van ID-kaart of uittreksel GBA. Zodat wij
de persoonsgegevens en het burgerservicenummer (BSN) 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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Toestemming in het kader van de privacywet.
Het Candea College neemt privacy serieus. Hier beneden ziet u vier situaties beschreven, waarvan wij u vragen
dit goed door te lezen en per item een handtekening te zetten of u wel of geen toestemming geeft.
Het gehele privacy protocol (AVG) is na te lezen op onze website.
1. Het Candea College vraagt toestemming om de volgende persoonsgegevens te verwerken:
a. (pas)foto’s, naam, voornaam, klas, leerjaar in papieren brochures, bijvoorbeeld de voorlichtingsbrochure,
het Candea Nieuws en het Gemeentenieuws;
b. foto’s, naam, voornaam, klas, leerjaar op de website en in voorkomende gevallen in de regionale krant of
nieuwswebsite;
c. video-opnames tijdens de les: deze worden soms gemaakt als instructiefilm voor docenten (in opleiding) en
worden na gebruik meteen gewist en niet verstrekt aan derden.
Bij het maken van groepsfoto’s bestemd voor publicatie, zoals hierboven beschreven, geven we leerlingen
altijd op een respectvolle manier ruim gelegenheid om wel of niet deel te nemen aan de groepsfoto.
Geeft u hiervoor toestemming?  Nee

 Ja, handtekening ……………………………………….

2. Het Candea College vraagt toestemming om de gegevens te mogen gebruiken op social media: (pas)foto’s,
naam, voornamen, klas, leerjaar op sociale media (facebook- en twitterkanaal van de school).
Geeft u hiervoor toestemming?  Nee

 Ja, handtekening ……………………………………….

3. Het Candea College vraagt toestemming om de volgende persoonsgegevens te verwerken m.b.t. de
diensten door de schoolfotograaf:
a. Het delen van de volgende gegevens aan de schoolfotograaf: naam en voornaam, adres, postcode en
woonplaats, e-mailadres, gegevens over leerjaar, klas en leerlingennummer.
b. Het gebruik van de foto voor intern schoolgebruik, te weten voor de leerlingenpas en in het (digitale)
leerlingendossier.
Toelichting: leerlingen kijken uit naar het jaarlijkse bezoek van de schoolfotograaf en ook ouders hechten vaak aan de
traditie. Om die reden vragen wij jaarlijks een professionele fotograaf van alle leerlingen een mooie portret-, pas- en
klassenfoto te maken. Het laatste impliceert dat uw kind via deze foto ook bekend wordt bij families van klasgenoten. De
foto’s worden door de fotograaf rechtstreeks aan u aangeboden buiten de school om. Daarvoor heeft de schoolfotograaf uw
adresgegevens nodig. De schoolfotograaf gebruikt uw contactgegevens eenmalig en zal u daarna niet benaderen met
andere diensten en producten.
Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen leveren zelf een pasfoto aan die gebruikt kan worden voor het maken van een
schoolpas die uw kind nodig heeft voor de toegang tot school, de door school georganiseerde bijeenkomsten en voor het
digitale leerlingendossier. Toegang tot de foto hebben uitsluitend medewerkers van de school. De school heeft hiervoor een
gerechtvaardigd belang, namelijk enerzijds de beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn
toevertrouwd aan de zorg van de Stichting Quadraam en anderzijds de mogelijkheid tot identificatie van uw kind in het kader
van onderwijsdoeleinden en de begeleiding van uw kind. In de volgende schooljaren wordt de pasfoto van de schoolfotograaf
gebruikt (indien u toestemming hiervoor geeft).
Bij het maken van de klassenfoto bestemd voor publicatie, zoals hierboven beschreven, geven we leerlingen altijd op een
respectvolle manier ruim gelegenheid om wel of niet deel te nemen.

Geeft u hiervoor toestemming?  Nee

 Ja, handtekening ……………………………………….

4. Het Candea College vraagt uw toestemming om de persoonsgegevens te verwerken voor het opstellen
van een telefoonboom of whatsapp-klassengroep (naam, voornaam, telefoonnummer):
Deze telefoonbomen en whatsapp-klassengroepen zijn handig voor de leerlingen van een klas, voornamelijk
om snel op de hoogte te zijn van wijzigingen in het lesrooster. Meedoen aan een telefoonboom of whatsappgroep is niet noodzakelijk of verplicht. Voor wijzigingen in het lesrooster kan een leerling namelijk altijd
inloggen op Zermelo (via de computer of telefoon).
Geeft u hiervoor toestemming?  Nee

 Ja, handtekening ……………………………………….

Als uw kind op school gestart is, ontvangt u in de eerste weken van het nieuwe schooljaar van de leerlingenadministratie een
gebruikersnaam en wachtwoord voor de website van SOMtoday. Met deze gegevens kunt u zelf inloggen in SOM en kijken of
alles er goed in staat. U kunt hier bijv. zelf een telefoonnummer wijzigingen. Als u een toestemming wilt intrekken of uw adres
wilt wijzigen, dan kan dat door te mailen naar info@candea.nl. Dit moet wel gebeuren met een mailadres dat in ons systeem
bekend is of persoonlijk, door een bezoek aan de balie van de leerlingenadministratie (locatie Eltensestraat).
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