In te vullen door de administratie van de school: OV-nummer:

d.d. in _______________

Deb-nummer: ___________ d.d. uit _______________

AANMELDINGSFORMULIER
De leerling wordt aangemeld voor (zet een kruisje in het rondje voor het juiste leerjaar)
 vmbo leerjaar 1 KGT
 vmbo leerjaar 3 GT (gemengd/theoretische leerweg)
 vmbo leerjaar 1 BB
 vmbo leerjaar 3 KL (kaderberoepsgerichte leerweg)
 vmbo leerjaar 2 KGT
 vmbo leerjaar 3 BL (basisberoepsgerichte leerweg)
 vmbo leerjaar 2 BB
 vmbo + lwoo leerjaar 3 BL (basisberoepsgerichte leerweg)
Gegevens van de leerling
Achternaam
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Indien niet geboren in Nederland, woonachtig in Nederland sinds:
Nationaliteit
Adresgegevens van de leerling
Straat + huisnummer
Postcode
Vaste telefoon thuis
E-mailadres leerling

Woonplaats
Mobiel leerling

VMBO

Bevestig hier een
recente pasfoto van de
leerling

jongen / meisje (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Burgerservicenummer
Geboorteland
Onderwijs in Nederland sinds:
Godsdienst

06 -

Thuissituatie (zet een kruisje in het rondje voor hetgeen van toepassing is; streep door wat niet van toepassing is en vul in)

 Beide ouders zijn aanwezig
 Alleen moeder aanwezig (met / zonder stiefouder)
 Alleen vader aanwezig (met / zonder stiefouder)
 Leerling woont in pleeggezin
 Anders, n.l.:
 Beide ouders hebben gezag
JA / NEE

Leerling heeft

……..

broer(s) ……..

zus(sen)

Zijn of waren er meer kinderen uit hetzelfde gezin als
leerling op onze school ingeschreven? Zo ja, wie?
Indien bekend geef ook aan in welke klas / welk jaar:

Gegevens van ouder/verzorger 1 (tevens eerste contactpersoon)
Naam vader / moeder*
*(doorstrepen wat niet van toepassing is)
Voorletters
Beroep
Geboorteland
Indien niet in Nederland geboren, woonachtig in Nederland sinds:
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Vaste telefoon thuis
Mobiel 06 Telefoon werk
E-mailadres
Gegevens van ouder/verzorger 2
Naam vader / moeder*
Voorletters
Geboorteland
Straat + huisnummer
Postcode
Vaste telefoon thuis
E-mailadres

*(doorstrepen wat niet van toepassing is)
Beroep
Indien niet in Nederland geboren, woonachtig in Nederland sinds:
Woonplaats
Mobiel 06 -

Gegevens voor het betalen van de ouderbijdrage
Naam
Vader / moeder / anders, nl:
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Rekeningnummer IBAN
VULT U OOK DE ACHTERZIJDE IN!!!

Telefoon werk

Gegevens van de vooropleiding (aankruisen en invullen wat van toepassing is)

 Basisonderwijs groep 8
 Basisonderwijs groep 7
 Speciaal basisonderwijs

 Voortgezet speciaal onderwijs
 Ander onderwijs, n.l.:
 Aantal jaren voortgezet onderwijs:

Gegevens van de huidige school
Naam van huidige school
Adres van huidige school
Postcode en plaats
Telefoonnummer huidige school
Contactpersoon

Klas
jaar

E-mailadres

Advies van de huidige school voor het vervolgonderwijs (aankruisen en invullen wat van toepassing is)

 GT (gemengd/theoretische leerweg)
 KL (kaderberoepsgerichte leerweg)

 BL (basisberoepsgerichte leerweg) met / zonder lwoo
 Anders, namelijk:

Overige gegevens
Naam van de huisarts
Telefoonnummer van de huisarts
Medische gegevens
Hiernaast graag medische gegevens vermelden die u van
belang acht, zoals medicijngebruik, allergie, handicap(s)
(zoals gehoor, gezichtsvermogen), hartklachten,
suikerziekte en dergelijke.

Psychologische / onderwijskundige gegevens
Gegevens van psychologische (sociaal/emotioneel) en/of
onderwijskundige aard graag hiernaast vermelden, zoals
dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme en dergelijke.
Indien beschikbaar/van toepassing s.v.p. verklaring meesturen (kopie)
Nee / Ja met:

Ondersteuning
Heeft de leerling ondersteuning gehad bij leer- en/of
gedragsproblemen?
Is er een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld?
Verwacht u dat de leerling extra ondersteuning nodig zal
hebben?

Nee / Ja in groep
Nee / Ja met:

Specialisaties
Er zijn 3 specialisaties waar de leerling, die zich aanmeldt voor klas 1, verplicht aan mee doet:
Paard, Beeld & Geluid of Creatief. Geef hier je voorkeurskeuze aan, wij proberen daar rekening mee te houden.

1e keuze =

2e keuze=

.

3e keuze=

Aeres VMBO Velp is schoolkeuze 1 - 2 - 3
Bij mijn schoolkeuze is Aeres VMBO Velp mijn:
1e keuze

/

2e keuze

/

3e keuze

(maak een keuze)

Bij dit aanmeldingsformulier dienen de volgende stukken te worden meegestuurd:





pasfoto
kopie van een ID-kaart of paspoort van de leerling (voor de administratie ter inzage)
indien niet in Nederland geboren: een afschrift uit de basisadministratie met datum van vestiging in Nederland
indien van toepassing dient tevens meegestuurd te worden:
 dyslexie-, dyscalculieverklaring (kopie)
 psycho-diagnostisch onderzoek zoals bijv. ADHD, autisme
 andersoortige gegevens

 wij zijn op de hoogte van en wij gaan akkoord met de aanmeld- en toelatingsprocedure van Aeres VMBO Velp zoals vermeld op de website.

Handtekening ouder / verzorger:

Datum:

Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen is het noodzakelijk dat dit formulier, het advies van de huidige (basis)school en de
toegevoegde stukken uiterlijk 15 maart 2019 bij de administratie van Aeres VMBO Velp zijn afgegeven of ontvangen bij:

Aeres VMBO Velp, Postbus 301, 6880 AH Velp

GEEN LOTING OF WACHTLIJST VOOR KLAS 1

