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Instemming van de ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. de aanmelding en informatieverstrekking 
 
Het volledig leerlingdossier wordt (via OSO) verstrekt. Deze bevat: 
 

• Eindtoets groep 8 

• Plaatsingswijzer 

• Methode-onafhankelijke toetsen laatste 3 jaar 

• Sociaal emotionele gegevens 

• Overige gegevens/bijlagen 

Indien van toepassing: 

• Schoolverlatersonderzoek 

• Intelligentieonderzoek 

• Verklaringen gediagnosticeerde problematiek  
(bv. dyslexieverklaring) 

• OPP 

• Bij een vermoeden van dyslexie: 
handelingsplannen laatste leerjaren 
 

Ondertekening ouder(s)/verzorger(s) 
 
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 bovenstaande bijlagen.  
 
Ingevuld door ouder/verzorger 1: 
 
 

Ingevuld door ouder/verzorger 2: 
 
 

Plaats: _________________________________ 
 
 

Plaats: _________________________________ 

Datum: _________________________________ Datum: _________________________________ 
 
 

Handtekening: 
 
 
_______________________________________ 
 

Handtekening: 
 
 
_______________________________________ 

 
 

Ondertekening school van herkomst 
 
Directeur school van herkomst:   
 
 
_______________________________________ 
 
 
Plaats: _________________________________ 
 
 
Datum: _________________________________ 
 
 
Handtekening: 
 
 
_______________________________________ 
 

 
 

 
 

 

Naam van de leerling: __________________________________________ 
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In te vullen door ouders 
 
Hieronder kunt u aangeven voor welke leerweg u uw kind wilt aanmelden.* 
 
    aankruisen wat van toepassing is 
 

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

 
* De plaatsing hangt af van het advies van de toeleverende school. De plaatsing is pas definitief na inzage in het 
volledig leerlingdossier. 
   

Invullen door school van 
inschrijving 

Datum ontvangst  

Leerlingnummer  

Magister  

Bevestiging aanmelding  

Advies van school van 
herkomst 
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Gegevens leerling 

 
Achternaam  __________________________________________________________________ 

Officiële achternaam __________________________________________________________________ 
(indien afwijkend) 

Voornamen (voluit) __________________________________________________________________ 

Roepnaam  __________________________________________________________________ 

Geslacht  man / vrouw 

Geboortedatum  _________________________ Geboorteplaats ___________________________ 

Burgerservicenummer _________________________  Nationaliteit ______________________________ 

 

Woongegevens leerling 
 
Adres   __________________________________________________________________ 

Postcode  __________________________________________________________________ 

Woonplaats  __________________________________________________________________ 

Mobiel nummer leerling __________________________________________________________________ 

Alleen invullen als leerling niet in Nederland is geboren: 

Land van geboorte __________________________________________________________________ 

In Nederlands sinds __________________________________________________________________ 
 

 

Aanvullende gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

   ouder/verzorger 1   ouder/verzorger 2 

Naam   ______________________________ __________________________________ 

vader/moeder/verzorger  vader/moeder/verzorger 

Wettelijk gezag (ja/nee) ______________________________ __________________________________ 

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: 

O  Ouders gescheiden in het jaar : ____________________ Leerling woont bij:   O Ouder 1 

O Ouder 2  

O Co-ouderschap 

O Vader overleden in het jaar : _______________________ 

O Moeder overleden in het jaar : ______________________ 

O Andere bijzonderheden : ________________________________________________________ 

Overige bijzonderheden 
 
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 leerling graag geplaatst willen worden*: 
 
1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

* Indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden. 

 

In te vullen door school van herkomst: 
 
School van herkomst     : ___________________________________________________ 

Plaatsingsadvies gemeld in BRON : ___________________________________________________ 

Brinnummer school van herkomst : ___________________________________________________ 

Contactpersoon    : ___________________________________________________ 

Warme overdracht gewenst (ja/nee) : ___________________________________________________ 

Contactpersoon  bereikbaar via  : ___________________________________________________ 

 

Is er sprake van: 

O Doublure(s). Doublure groep: __ 

O Gediagnosticeerde problematiek: O dyslexie O dyscalculie O ASS O AD(H)D O anders: ____________ 

Verklaring bijvoegen in OSO 

O Vermoeden leerstoornis/diagnose, namelijk _______________________________________________ 

O Bovengemiddeld verzuim  

O Afname Schoolverlatersonderzoek 

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.   

  

Persoonlijkheidsaspecten 

 Onvoldoende Matig Voldoende Ruim 
voldoende 

 

Goed 

Motivatie O O O O O 

Concentratie O O O O O 

Huiswerkattitude O O O O O 

Zelfvertrouwen O O O O O 

Relatie met 

medeleerlingen  

O O O O O 

Relatie met leerkracht O O O O O 

 


