
 

 Terra VO Groen, Huizingsbrinkweg 9, 7812 BK  Emmen tel: 0591-617344; emmen@voterra.nl          . 

 
Instemming van de ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. de aanmelding en informatieverstrekking 
 

 Ouder(s)/verzorger(s) verklaren hiermee dat zij inzage hebben gehad in de gegevens uit het leerlingendossier 
en op de hoogte zijn van de overdracht van de verschillende bijlagen.  

 
 

 
Ingevuld door ouder/verzorger 1:    Plaats, datum en handtekening: 
 
 
 
____________________________________  ________________________________________ 
 
 
Ingevuld door ouder/verzorger 2:    Plaats, datum en handtekening: 
 
 
 
____________________________________  ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Directeur school van herkomst:   Plaats, datum en handtekening: 
 
 
 
____________________________________  ________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Naam van de leerling: __________________________________________ 
     (overige personalia op pagina 2) 
 
 
 
 

  
  
   
 
              
          
                                                         

AANMELDINGSFORMULIER  INSTROMERS KLAS  O 1  O 2   O 3   O 4     schooljaar 2021/2022 
 
 
 
In te vullen door ouders 
 
Hieronder kunt u aangeven voor welke afdeling u uw kind wilt aanmelden. De plaatsing hangt af van het advies van 
de toeleverende school. De plaatsing is pas definitief na inzage in het volledig leerlingdossier. 
 
 
    aankruisen wat van toepassing is 
 

 
O Het Groene Lyceum (de andere route naar het HBO)                 
   
O Gemengde Leerweg met de mogelijkheid tot het behalen van een 
 diploma Theoretische Leerweg (TL)    
          
O Sportklas Gemengde Leerweg met de mogelijkheid tot het behalen 
 van een diploma Theoretische Leerweg (TL) 
 
O  Kaderberoepsgerichte Leerweg  
                
O Sportklas Kaderberoepsgerichte Leerweg 
 
O  Basisberoepsgerichte Leerweg  
 
O  Sportklas Basisberoepsgerichte Leerweg 
 

 
 
 
 

 

 

 

BRINNUMMER TERRA VO EMMEN: 01NJ10 

   

Invullen door school van 
inschrijving 

Datum ontvangst  

Leerlingnummer  

Magister  

Bevestiging aanmelding  

Advies van school van 
herkomst 

 



 

 

Gegevens leerling 

 
Achternaam  __________________________________________________________________ 

Voorvoegsel(s)  __________________________________________________________________ 

Officiële achternaam __________________________________________________________________ 
(indien afwijkend) 

Voornamen (voluit) __________________________________________________________________ 

Roepnaam  __________________________________________________________________ 

Geslacht  man / vrouw 

Geboortedatum  _________________________ Geboorteplaats ___________________________ 

Burgerservicenummer _________________________  Nationaliteit ______________________________ 

 
Gegevens land van herkomst leerling (alleen invullen als leerling niet in Nederland is geboren). Voeg een 
document toe met de datum van binnenkomst in Nederland.  
Dit kan zijn: kopie visum, kopie paspoort kind of ouders of kopie beschikking IND 
 

In Nederland sinds _________________________________________________________________ 

 
Woongegevens leerling 
 
Postcode  __________________________________________________________________ 

Huisnummer  __________________________________________________________________ 

Straat   __________________________________________________________________ 

Woonplaats  __________________________________________________________________ 

Huistelefoon  __________________________________________________________________ 

 

Aanvullende gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

   ouder/verzorger 1   ouder/verzorger 2 

Naam   ______________________________ __________________________________ 

vader/moeder/verzorger  vader/moeder/verzorger 

Mobiele telefoon ______________________________ __________________________________ 

Mailadres  ______________________________ __________________________________ 

Adresgegevens alleen invullen indien adres afwijkend is van leerling: 

Adres    ______________________________ __________________________________ 

Postcode   ______________________________ __________________________________ 

Woonplaats  ______________________________ __________________________________ 

Naam rekeninghouder/financieel verantwoordelijke  ________________________________________ 

IBAN rekeningnummer     ________________________________________ 

(De nota gaat naar ouder/verzorger 1) 
 
Bijzonderheden betreffende gezinssituatie: 
(Ouders hebben informatieplicht naar de school, denk hierbij aan gescheiden ouders, wettelijk gezag,  

vader/moeder overleden) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Indien ouders zijn gescheiden gaat de informatieverschaffing vanuit school in principe via de mail naar beide ouders. 

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen 
Nadere informatie die van belang is voor het functioneren van de leerling (indien gewenst toe te lichten in een 
persoonlijk gesprek) 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Bij welke andere leerling(en) zou de hiervoor aangemelde leerling graag geplaatst willen worden: 
 
1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

(met deze wens zal rekening gehouden worden, voor zover de indeling van de klassen het toelaat.) 

________________________________________ 
 

Deel 2 (in te vullen door de school van herkomst) 
 
School van herkomst     : _______________________________ tel: _________________ 

Directeur    : ___________________________________________________ 

Brinnummer    : ___________________________________________________ 

Plaatsingsadvies gemeld in BRON : ___________________________________________________ 
   
Warme overdracht gewenst   :  ja/ nee telefoonnummer:__________________________ 

Is er sprake van gediagnosticeerde problematiek 
 

O Nee 
O Ja (verklaring bijvoegen via OSO) 

   O dyslexie   O vermoeden van dyslexie     O dyscalculie     O AD(H)D     O ASS     O overige 
 
Naast het advies van de school van herkomst dient het leerlingdossier (via OSO) te worden verstrekt. Deze 
bevat: 

 eindtoets groep 8 

 plaatsingswijzer  

 methode-onafhankelijke toetsen laatste 3 jaar  

 sociaal emotionele scorelijsten  

 overige gegevens/bijlagen  

      Indien van toepassing: 

 schoolverlatersonderzoek 

 (actuele) verslagen en/of verklaringen gediagnosticeerde problematiek 

 OPP 

 Handelingsplannen laatste 3 leerjaren 

Schoolverlatersonderzoek 

             O De leerling is aangemeld voor het schoolverlatersonderzoek 

Aanvraag ondersteuningsarrangement 

o School van herkomst en ouders achten een aanvraag voor een

 ondersteuningsarrangement voor het voortgezet onderwijs noodzakelijk. 

 School van inschrijving, school van herkomst en ouders zullen hiervoor gezamenlijk 

 in overleg gaan.        


