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De leerling wordt aangemeld (aanvinken wat van toepassing is)
 vmbo leerjaar 1
Leerweg

 vmbo leerjaar 2

 vmbo leerjaar 3

 Basisberoepsgerichte leerweg (bb)

 Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

 Gemengde/theoretische leerweg (gl/tl)

Gegevens van de leerling
Burgerservicenummer
Achternaam
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geboortedatum (ddmmjjjj)
Geboorteplaats
Godsdienst
Bij niet Nederlandse nationaliteit: in Nederland sinds

 jongen  meisje
Geboorteland
Mobiel leerling
0 6
Nationaliteit
Aantal jaren basisonderwijs in Nederland

Adresgegevens van de leerling
Straat + huisnummer
Postcode

Woonplaats

Thuissituatie (aanvinken en invullen wat van toepassing is)
 Woont bij beide ouders

Gezinssituatie
Uit welke personen bestaat het gezin:

 Woont bij moeder met/zonder* stiefouder
 Woont bij vader met/zonder* stiefouder
 Woont in een pleeggezin

Contactpersoon:

 Anders, n.l.:

 vader

 moeder

 beide ouders

Voogd:
Voogdij-instelling:
* Bij gescheiden ouders: correspondentie wordt gericht aan de verzorgende ouder. Het is de verantwoordelijkheid van de
verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te stellen.
Gegevens van ouder(s)/verzorger(s)
Achternaam moeder
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboorteplaats
Nationaliteit
Indien niet in Nederland geboren, woonachtig in Nederland sinds
Vaste telefoon thuis
Mobiel 0 6
E-mailadres
Wettelijke vertegenwoordiger
Achternaam vader
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboorteplaats
Nationaliteit
Indien niet in Nederland geboren, woonachtig in Nederland sinds
Vaste telefoon thuis
Mobiel 0 6
E-mailadres
Wettelijke vertegenwoordiger

Voorletters

Telefoon werk
 ja  nee
Voorletters

Telefoon werk
 ja  nee

Vult u ook de volgende pagina in

 voogd

Betalingsplichtige
 Vader  moeder
Rekeningnummer IBAN

 anders, nl:

Gegevens van de vooropleiding (aanvinken en invullen wat van toepassing is)
 Voortgezet onderwijs klas
 Basisonderwijs groep
 Speciaal basisonderwijs groep
 Voortgezet special onderwijs klas
Blijven zitten in het basisonderwijs?  nee  ja in groep
 Aantal jaren voortgezet onderwijs
 Ander onderwijs, n.l.
Reden van schoolverlaten:
Gegevens van de huidige school
Naam van huidige school
Straat en huisnummer huidige school
Postcode en plaats
Telefoonnummer huidige school
Contactpersoon

Brin nummer
E-mailadres

Advies van de basisschool voor het vervolgonderwijs (aanvinken en invullen wat van toepassing is)
 Basisberoepsgerichte leerweg (bb)

 Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Overige gegevens
Naam van de huisarts + woonplaats
Telefoonnummer van de huisarts
Medische gegevens
Hiernaast kunt u de medische gegevens vermelden die voor de
school belangrijk zijn. Denk hierbij aan medicijngebruik, allergie,
handicap(s) (zoals gehoorbeperking, visuele beperking, diabetes
e.d.).
Psychologische / onderwijskundige gegevens
Hiernaast kunt u gegevens van onderwijskundige en/of
psychologische aard vermelden, waarvan u denkt dat die voor de
school belangrijk zijn. Denk hierbij aan leerstoornissen
(dyslexie/dyscalculie), ADHD, autisme, problematiek in het
communicatieve/auditieve spectrum, gedragsproblematiek enz.

 Gemengde/theoretische leerweg (gl/tl)

Als u een medische verklaring heeft, graag een kopie hiervan
meesturen.

Indien beschikbaar/van toepassing s.v.p. verklaring meesturen
(kopie)

Speciale begeleiding
Wordt of is de leerling begeleid door externe instanties voor
(jeugd-) hulpverlening?  nee  ja
Welke instantie? Welke periode?
Naam begeleider/hulpverlener:
Aard van de begeleiding:
Extra ondersteuning
Als u uw kind aanmeldt voor een reguliere school, is het
belangrijk dat u aangeeft of uw kind extra ondersteuning nodig
heeft. De school onderzoekt dan de ondersteuningsbehoefte van
uw kind en de mogelijkheden binnen de school.
Had uw kind in het voorgaande onderwijs
een Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)?
Zo ja: wanneer is dit gestart?

 Mijn/ons kind heeft geen extra ondersteuning nodig.
 Mijn/ons kind heeft extra ondersteuning nodig.

Formuleer hieronder de ondersteuningsvraag:

 nee  ja

Graag een kopie van het OPP meesturen.

Vult u ook de laatste pagina in

Overige gegevens
Huiswerk
Huiswerkattitude
Huiswerkomstandigheden
Eventuele toelichting

Werkverzorging

 positief
 neutraal
 optimaal  redelijk

 negatief
 slecht

 goed

 slecht

 matig

Gedrag
Hoe gedraagt de leerling zich t.o.v. leeftijdsgenoten?

Hoe gedraagt de leerling zich t.o.v. volwassenen?

Hoe reageert de leerling op veranderingen?

Speciale pedagogische maatregelen

Ondertekenen (aanvinken en invullen wat van toepassing is)
Hierbij ga ik/ gaan wij akkoord met de voorwaarden *
 moeder
Datum

 vader

 anders, namelijk
Handtekening*

*Voorwaarden
- Als ouder(s)/verzorger(s) bent u zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de aanmelding.
- Met het ondertekenen van dit formulier geeft u ons toestemming relevante informatie uit te wisselen met de school van
herkomst en/of andere betrokkenen.
- De start van de wettelijke termijn van 6 weken om een passende plek te bieden voor de leerling, is afhankelijk van afspraken
gemaakt binnen het samenwerkingsverband. De aanmeldingsformulieren komen vanuit de samenwerkingsverbanden op
verschillende momenten beschikbaar. Voorwaarde is in alle gevallen dat het dossier van de leerling compleet moet zijn.
Bij dit aanmeldingsformulier dienen de volgende stukken te worden meegestuurd:
• Kopie OPP (indien van toepassing).
• Kopie van aanwezige verklaringen/verslagen en testuitslagen (dyslexie, dyscalculie, etc.).
• (Kopie van) het onderwijskundig rapport van de basisschool met het daarin gegeven advies indien dit niet digitaal beschikbaar
komt vanuit het basisonderwijs.
• Kopie van de eindtoets cito, nio of ander niveautoets van de basisschool.
• LVS-didactische vorderingen van (in ieder geval) de laatste 3 jaar.
Stroomt uw kind in, dan ontvangen wij graag:
▪ Kopie van alle getekende eindcijferlijsten en een recente cijferlijst.
▪ Kopie van de cito VO uitslag(en) (indien van toepassing).
▪ Kopie van het leerwegadvies van het voortgezet onderwijs.
▪ Doorstroomformulier VO-VO.

Bij voorkeur mailen naar: vmbo.ede@aeres.nl
Of opsturen naar:
Aeres VMBO Ede
T.a.v. de leerling administratie
Postbus 352
6710 BJ Ede

