
   

 

 

Aanmeldingsformulier   

In te vullen door de ouders  

Persoonlijke gegevens van de leerling  

Achternaam                     : ......................................................................................................................................  

    

Voornaam/-namen  : ......................................................................................................................................  

  

Roepnaam     : ...............................................  meisje   jongen  

  

Adres      : ......................................................................................................................................  

  

Postcode     : ......................................................................................................................................  

  

Woonplaats      : ......................................................................................................................................  

  

Telefoonnummer            : ............................................... Geheim?   ja   nee  

  

Geboortedatum   : ......................................................................................................................................  

  

Geboorteplaats  : ......................................................................................................................................  

  

Nationaliteit     : ......................................................................................................................................  

  

Burgerservicenummer  : ......................................................................................................................................  

  

Indien er sprake is van een andere dan de Nederlandse nationaliteit, een kopie van het paspoort van 

één van  de ouders bijsluiten.   

  

Geboorteland    : ..................................................... Volgt in Nederland basisonderwijs sinds : ............  

  

In Nederland woonachtig sinds  : ...............................................  

  

 Gegevens met betrekking tot de ouders  

N.B. Gelieve het woord ouders (moeder/vader) te lezen als ouder(s)/verzorger(s)/voogd/wettelijk vertegenwoordiger  

  Moeder            Vader _________________________________________  

  

Naam en voorletters  : ...........................................  Naam en voorletters  : ...........................................  

  

Staatnaam en nummer : …………………..……………………  Staatnaam en nummer : …………………..……………………  
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Postcode en woonplaats : ...........................................    Postcode en woonplaats : ...........................................  

  

Mobiel      : .......................................... Mobiel     : ...........................................  

  

Emailadres    : ...........................................  Emailadres    : ...........................................  

  

Nationaliteit    : ...........................................  Nationaliteit    : ...........................................  

  

Naam, adres en telefoonnummer betaling plichtige (alleen invullen als gegevens afwijken van de  

bovenstaande gegevens) : 
..........................................................................................................................  

  

Overdracht onderzoeksgegevens  

Hierbij geven wij als ouders toestemming aan de basisschool en ondersteunende instanties om gegevens  uit 

extern onderzoek aan de Zeven Linden door te geven.         ja    nee  

 

Medische gegevens *  

Huisarts : ................................................ Huisartsenpraktijk:................... Telefoonnummer : .............................  

  

Graag bijzonderheden vermelden, die voor uw kind mogelijk van belang zijn bij het volgen van het onderwijs  

(lichamelijke en/of psychische indicaties): ............................................................................................................  

  

................................................................................................................................................................................  

  

Medicijngebruik voor: ..........................................................................................................................................  

Motoriek  

Is de motoriek van uw kind goed ontwikkeld?         ja    nee  

  

Overige bijzonderheden (niet medisch, bijvoorbeeld psychosociale problematiek) *  

Wilt u aangeven wat op uw kind van toepassing is, voor zover mogelijk van belang bij het volgen van het 
onderwijs: ..............................................................................................................................................................  

  

................................................................................................................................................................................  

  

Overige bijzonderheden (niet medisch, bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling) *  

Wilt u aangeven wat op uw kind van toepassing is, voor zover mogelijk van belang bij het volgen van het 

onderwijs: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

................................................................................................................................................................................   

  

Overige bijzonderheden (niet medisch, bijvoorbeeld gedragsproblematiek) *  

Wilt u aangeven wat op uw kind van toepassing is, voor zover mogelijk van belang bij het volgen van het 

onderwijs:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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........................................................................................................................... 

Zo ja, wilt u het verslag hiervan toevoegen?*  

  
*(Deze gegevens worden conform de wettelijke regeling rond privacyreglementen opgeslagen. Informatie wordt aan          

personeelsleden verstrekt, indien dit in het belang van het onderwijs wordt geacht).  

  

Wens voor plaatsing instroom leerjaar 1*  

  

Zeven Linden    Talentstromen  

 vmbo-basis/kader 1)  

 vmbo-kader/mavo 1)  

 mavo/havo 1)  

 havo/atheneum 1)  

 1) met extra ondersteuning   

   Design  

 Digitech  

 Sport  

 Podiumkunst  

  

* Plaatsing afhankelijk van de mogelijkheden.  

 

Naam     : ...............................................  

  

Datum    : ...............................................  

 

  

Handtekening   : ...............................................  

 

In te vullen door de basisschool  

  

Schoolgegevens  

Naam van de school  

  

:........................................................................................................................................  

BRIN-nummer    

  

:........................................................................................................................................  

Adres      

  

:........................................................................................................................................  

Postcode / Plaats   

  

:............................  /  .......................................................................................................  

Telefoonnummer   

  

:........................................................................................................................................  

E-mail      

  

:........................................................................................................................................  

Naam directeur   :........................................................................................................................................  

  

Naam groepsleerkracht : .......................................................................................................................................  

  

Ingevuld door:    …………………………………………………………………………………… Datum: ……………………………….  

Dit aanmeldingsformulier geldt tevens als bewijs van uitschrijving.   
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Gegevens schoolloopbaan leerling  

 

Onderwijs gevolgd in groep:    1   2   3   4   5   6   7   8  

(gedoubleerde groepen omcirkelen; niet-doorlopen groepen doorstrepen)  

Heeft de leerling meer dan gemiddeld verzuimd       

  

 nee   ja, reden :..............................................................................................................................................  

    

Advies basisonderwijs (één vakje aankruisen)  

 

 basisberoepsgerichte leerweg      mavo   atheneum  

 kaderberoepsgerichte leerweg      havo     

  

Bovenstaand advies is mede gebaseerd op testgegevens      ja    nee  

Heeft de leerling extra ondersteuning nodig?   

  

Voorstel voor plaatsing instroom leerjaar 1 

  

 vmbo-basis/kader  

 vmbo-kader/mavo  

 mavo/havo  

 havo/ atheneum   

  

  

 

 

 

     ja   nee  

Acht u een aanvullend gesprek, aangaande de plaatsing, wenselijk/noodzakelijk?  ja   nee Wij vragen 

u in alle gevallen aanwezige handelingsplannen, onderzoeksrapporten, diagnoses en toetsuitslagen mee 
te sturen.  

  

Testgegevens  

Is er een IQ-test afgenomen?    

  

 ja   nee   

Bij ja: welke toets is afgenomen?   

  

: ...............................................   Wanneer? : .............................  

Is er een CITO-toets afgenomen?   

  

  

 ja   nee       Wanneer? : .............................  

Totaal : .......................................   Verbaal :.................................    Symbolisch: ............................  

  

Schoolvorderingen (*)  

Voor extra ondersteuning: alleen onderwijskundig rapport invullen.  

Wilt u voor de onderstaande vakgebieden de toetsresultaten invullen in termen van DLE’s, OPP. Indien 
dit niet mogelijk is, graag uw eigen inschatting van het niveau invullen (bijv. groep 7).  

  

Vakgebied     DLE’s    Gebruikte toetsen  Extra hulp gehad  Zo ja, in welke vorm?  

spelling     .................   .......... .................   ja   nee   ...................................  

technisch lezen   .................   .......... .................   ja   nee   ...................................  

begrijpend lezen   .................   .......... .................   ja   nee   ...................................  

rekenen     .................   .......... .................   ja   nee   ...................................  

(*) Graag de uitdraaien van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 meesturen.  
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Leerstoornissen  

Is er sprake van één van de volgende leerstoornissen? Zo niet, ga door naar ‘gedragsproblematiek’.  

  

Dyslexie  

Is er een dyslexieverklaring?         

Indien ja: verklaring graag toevoegen.  

   ja    nee  

Zijn er vermoedens van dyslexie?          ja    nee  

Indien bekend: Is referentieniveau 1F behaald?   

  

Dyscalculie  

   ja    nee  

Is er een dyscalculieverklaring?          ja    nee  

Indien ja: verklaring graag toevoegen.           

Zijn er vermoedens van dyscalculie?          ja    nee  

Indien bekend: Is referentieniveau 1F behaald    

  

Gedragsproblematiek  

   ja    nee  

Is er sprake van gediagnosticeerde gedragsproblematiek    ja    nee  

Zo ja, welke:  

...............................................................................................................................................................................  

Zijn er vermoedens van gedragsproblematieken      ja   nee  

Toelichting:  

...............................................................................................................................................................................  

  

Sociaal functioneren  

Gedrag   : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..  

  

Werkhouding  : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  

  

Samenwerking : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….  

  

Bij inschrijving dienen de volgende documenten te 
worden bijgevoegd:  
  
 Kopie van een kaart waarop het Burgers Service 

Nummer staat vermeld, bv. zorgpas  
 Kopie van een bewijs (bv. Paspoort, 

identiteitskaart of een bewijs van opneming in de 
basisadministratie)  

 Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van de 
‘nietmethode-toetsen’  

 Onderwijskundig rapport (voor extra 
ondersteuning)  

  

Indien van toepassing/beschikbaar:  

  

  
 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek  
 Kopie van de CITO eindtoets  
 Kopie van de SAQI (voorheen SVL)  
 Kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag  
 Kopie dyslexie volgdocument  
 Kopie dyscalculieverklaring en onderzoeksverslag  
 Kopie indicatie Leerling Gebonden Financiering  
 Kopie van het onderzoeksverslag met daarin de diagnose  
 Kopie eindverslag ambulante begeleiding   

  

 


