
	  

	  

	  

 
 

achternaam :  voorvoegsel :  
roepnaam :  Burgerservicenummer :  
voornamen (voluit) :  geslacht : ☐ man   ☐	 vrouw 
geboortedatum :  geboortegemeente :  
geboorteland :  nationaliteit :  
straat + huisnummer :     
postcode :  woonplaats :  
telefoon :  mobiel nummer leerling :  
e-mail leerling :     

 

  
  ☐  vwo   	 	 	                   
	 ☐  havo          
  ☐  mavo/havo       	  
  ☐  mavo       ________________________________________    
	 ☐  vmbo kader/mavo      Handtekening schooldirecteur   
  ☐  vmbo kader 
  ☐  vmbo basis      
  ☐  praktijkonderwijs      Datum  | ____ | ____ | ____ | 
   
  ☐  leerling wordt aangemeld voor LWOO 
 
  Contact gewenst t.b.v.: ☐  MDO-overdracht  ☐  warme overdracht  
 

 Voorkeurscholen (Geef op de laatste bladzijde de gewenste opleiding bij de Velsense school van 1e voorkeur aan) 
 
1    
2    
3    
4    
5    

 
    
 

 

            Aanmeldingsformulier brugklas 
	  VOORTGEZET	  ONDERWIJS	  VELSEN	   2015-2016 

            

Bij inschrijving dienen de volgende 
Documenten te worden bijgevoegd: 
 
n   Een kopie van een id-bewijs, paspoort of   
      uittreksel GBA, waarop duidelijk het  
      Burgerservicenummer vermeld staat. 
 
n   Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de 
      ‘niet-methode toetsen’. 

Indien van toepassing / beschikbaar: 
 
☐ Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek 
☐ Kopie van de CITO eindtoets 
☐ Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag 
☐ Kopie dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag 
☐ Onderwijskundig rapport (voor LWOO of praktijkonderwijs) 
☐ Kopie van het onderzoeksverslag met daarin de diagnose 
☐	 …………………………………………………………………. 
  
 

Gegevens leerling 

Plaatsingsadvies basisschool 

Wens ouders en leerling 

Haarlemse scholen voor VO die te maken hebben 
met een over-aanmelding zullen overgaan tot loting. 
 
Ouders en leerlingen wordt daarom gevraagd om in 
rangorde 1 t/m 5 de voorkeurscholen op te geven. 
 
Dit aanmeldingsformulier inleveren bij de school van de 
1evoorkeur. 
 



	  

	  

  Laatst bezochte basisschool 
naam school :     
straat + huisnummer :     
postcode + plaats :     
telefoon :     
naam docent groep 8  :     
 
Heeft de leerling gedoubleerd?    ☐ ja    ☐	 nee                      Zo ja, in welke groep? _______________________   

 
Onderbouwing advies 
1) Cognitief op basis van LVS (zie aangehechte bijlage) 

2) Attitude  (o = onvoldoende, w = wisselend, v = voldoende, g = goed) 
 
 O W V G   O W V G 
Communicatie ☐ ☐ ☐ ☐  Samenwerken ☐ ☐ ☐ ☐ 
Omgaan met conflicten ☐ ☐ ☐ ☐  Werktempo ☐ ☐ ☐ ☐ 
Huiswerkhouding ☐ ☐ ☐ ☐  Nauwkeurigheid ☐ ☐ ☐ ☐ 
Concentratie ☐ ☐ ☐ ☐  Doorzettingsvermogen ☐ ☐ ☐ ☐ 
Zelfstandig werken ☐ ☐ ☐ ☐       

 
Opmerkingen/bijzonderheden (heeft de leerling te maken met een van de onderstaande leerhandicaps?) 
 
Dyslexie ☐	 ja ☐	 nee ☐	 deskundigenverklaring aanwezig 
Dyscalculie ☐	 ja ☐	 nee ☐	 deskundigenverklaring aanwezig 
ADHD ☐	 ja ☐	 nee ☐	 deskundigenverklaring aanwezig 
Concentratieproblemen ☐	 ja ☐	 nee ☐	 deskundigenverklaring aanwezig 
Faalangst ☐	 ja ☐	 nee ☐	 deskundigenverklaring aanwezig 

 
Overige opmerkingen 
  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Dit blok verplicht invullen bij een aanmelding voor LWOO of PrO en bij twijfel aan een dergelijke verwijzing. 

	 	 ☐ leerachterstand    en/of  ☐ problemen in de leervermogens   en/of  ☐ Sociaal-emotionele problematiek 
 
  Beschikbaarheid gegevens 

- Recent uitgevoerd intelligentieonderzoek (Bijv. NDT, NIO, SON, WISC) ☐ ja ☐ nee 
- Vragenlijst gegevens  (Bijv. SVL, LMT, ABV-K, NPV-J)    ☐ ja ☐ nee 
- Ingevulde checklist  (CBTVO)       ☐ ja ☐ nee 
- Verslagen of overzicht van hulpverlening     ☐ ja ☐ nee 
- Deskundigenverklaring(en)       ☐ ja ☐ nee 

 
  Drempelonderzoek 
  Technisch lezen  DLE: __________________  Datum: ___________________ 
  Begrijpend lezen   DLE: __________________  Datum: ___________________ 
  Spelling    DLE: __________________  Datum: ___________________ 
  Inzichtelijk rekenen   DLE: __________________  Datum: ___________________ 

  NDT/NIO/SON/WISC  Totaalscore: _________   Verbaal: _________  Symbolisch: __________ 
  Datum afname: ___________________ 

Gevolgd onderwijs 

LWOO / PrO 



	  

	  

achternaam ouder 1 :  voorletter(s) :  
geboortedatum :  geslacht         ☐ man  ☐ vrouw 
beroep :  nationaliteit :  
straat + huisnummer :     
postcode :  woonplaats :  
telefoon (werk) :  telefoon (privé) :  
e-mail  :     

 
achternaam ouder 2 :  voorletter(s) :  
geboortedatum :  geslacht         ☐ man  ☐ vrouw 
beroep :  nationaliteit :  
straat + huisnummer :     
postcode :  woonplaats :  
telefoon (werk) :  telefoon (privé) :  
e-mail  :     

 
 In geval van gescheiden ouders, ouderlijk gezag: 
☐ vader en moeder   ☐ alleen vader     ☐ alleen moeder      ☐ anders, nl.: ____________________ 
 
 
 
naam huisarts :     
straat + huisnummer :     
postcode :  woonplaats :  
telefoon (werk) :     

 
Aanvulling over gezondheid waar de school rekening mee moet houden: 
(bijvoorbeeld allergie, stotteren, cara, motoriek e.d.) 
  
  
  

 
Eventuele andere informatie die de school moet weten: 
(bijvoorbeeld gezinsomstandigheden) 
  
  
  

 
 
 
 
Ondergetekende (wettelijke vertegenwoordiger) verklaart dat dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 
en kennis te hebben genomen van de uitgangspunten van de school. 
 
Datum  | ____ | ____ | ____ |        
   
    
 
 
______________________________                 ______________________________            
Handtekening ouder/verzorger 1   Handtekening ouder/verzorger 2 
 
Privacystatement 
Met behulp van dit aanmeldformulier verzamelt de school informatie. Hiermee wordt met grote 
zorgvuldigheid omgegaan. De school houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.  
 
* Bij gezamenlijk ouderlijk gezag van vader en moeder volstaat het eenmalig invullen van de adresgegevens 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)* 

Medische gegevens 

Ondertekening 



	  

	  

 
 
Dit formulier inleveren bij de school van keuze tijdens een van de aanmeldmomenten (zie website) 
 
 
  Gekozen school Opleiding Aanvullende keuze brugklas 

☐ 
  

	 

☐ mavo 
 

	 

	 

☐ mavo/havo klas 

☐ 
  

 
☐ gymnasium 

 

☐ 
  

☐ gymnasium 
☐ atheneum 
☐ havo 

 

☐ 
 	 

☐ vmbo basis 
☐ vmbo kader 
☐ vmbo GL 

 

☐ 
 	 

☐ vmbo basis 
☐ vmbo kader 
☐ vmbo GL 

 

☐ 
  

☐ vmbo kader 
☐ vmbo basis 
☐ praktijkonderwijs 

 

☐ 

 	 

☐ vwo (atheneum) 
☐ havo 
☐ mavo 
☐ vmbo kader 
☐ vmbo basis 

 
☐ dansklas 
☐ sportklas  
☐ opstroomklas mavo/havo  
☐ opstroomklas kader/mavo 
 

 
Aantekeningen: 

 
Indien een Haarlemse school voor VO de 1e voorkeur heeft dient het aanmeldingsformulier Haarlem te worden gebruikt. 

Gekozen school voor Voortgezet Onderwijs Velsen 
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