Aanmeldpakket
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Aanmeldpakket

Welkom bij VSO De Stroom!
Dit pakket is onderdeel van de procedure aanmelden bij VSO de Stroom.
De procedure is als volgt:

stap 1: bezoek de school

stap 2: meld de leerling aan

stap 3: start het proes TLV aanvraag

stap 4: leerling wordt geplaatst of niet geplaatst

stap 5: inschrijving op De Stroom of adviesplaatsing elders

Wij verzoeken u de volgende formulieren zo volledig mogelijk in te vullen:
-

gegevens leerling
algemene gegevens leerling
ouder gegevens
toestemmingsformulier

Door de formulieren in het aanmeldpakket te ondertekenen geeft u toestemming om
informatie te verzamelen ten behoeve van de intake. De intake start zodra de
Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door uw samenwerkingsverband. Uit de intake moet
blijken of de leerling definitief kan worden ingeschreven. De Commissie van Begeleiding
beoordeelt of “De Stroom” kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.
Hierover ontvangt u bericht.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider, dhr. F. Verpaalen.

Met vriendelijke groet,
Commissie van Begeleiding
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Aanmeldformulier
Gegevens van de leerling
Achternaam
Voornaam/namen
Roepnaam
Geslacht
Huidig woonadres van de
leerling
Postcode en woonplaats

Man/vrouw

Telefoonnummers van de
leerling
Woonadres:

Thuis:
o
o

Mobiel:
Gelijk aan verzorger 1
Anders

Emailadres van de leerling
Geboorteplaats en datum

Plaats:

Datum:

Geboorteland en
nationaliteit
In Nederland sinds
Culturele achtergrond
Land van herkomst vader
Land van herkomst moeder
BSN nummer
Godsdienst/kerkgenootschap
Huisarts

Naam:
Adres:
Tel.nr:

Noodnummer
Noodnummer naam
Aanmelding betreft:

o Komend schooljaar
o Anders, …………………………
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Algemene gegevens die betrekking hebben op de leerling
Gezin:
Aantal kinderen in gezin
Plaats van kind in gezin
Naam en nummer zorgverzekering
Medische bijzonderheden/allergieën

Psychiatrische diagnose/
bijzonderheden
Naam vorige school
Plaats/telefoonnummer
Naam contactpersoon vorige school
Toelaatbaarheidsverklaring

Aanwezig/ is aangevraagd/ is nog niet
aangevraagd*

Scholen waar uw zoon/dochter ook
aangemeld is.
Heeft uw zoon/dochter extra
ondersteuning/zorg nodig binnen het
speciale onderwijs.
Aanvullende gegevens die van belang
kunnen zijn voor de aanmelding.

Zwemdiploma
Kopie legitimatiebewijs/zorgpas
leerling bijgevoegd
Kopie legitimatiebewijs ouder(s)
bijgevoegd

Ja/nee*

Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*
*Doorhalen wat niet van toepassing is
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Gegevens van ouder(s)/verzorger(s)/ voogd/ overige betrokkenen
Bij aanmelding door één ouder gaat school ervan uit dat beide ouders instemmen met
aanmelding en de binnen de school geldende afspraken. Informatie en uitnodigingen worden
naar ouder/verzorger 1 gestuurd tenzij anders aangegeven.
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

(eerste contactpersoon voor de school,
deze verzorger voorziet overige
verzorger(s) van informatie)
Achternaam en
voorletter(s)
Voornaam

Achternaam en
voorletter(s)
Voornaam

Geboortedatum
en plaats

Geboortedatum
en plaats

Relatie tot de
leerling
Adres

Vader/moeder/anders t.w. *

(Alleen invullen indien anders dan

Relatie tot de
leerling
Adres

adres leerling)

Postcode en
woonplaats

(Alleen invullen indien anders dan
adres leerling)

Postcode en
woonplaats

Telefoon thuis

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Telefoon werk

Telefoon werk

Noodnummer met
naam
Emailadres

Noodnummer met
naam
Emailadres

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat
Indien niet Nederlands, legitimatiebewijs
meenemen .

(Alleen invullen indien anders dan
adres leerling)

Telefoon thuis

Nationaliteit

Vader/moeder/anders t.w. *

Nationaliteit

Beroep

Beroep

Genoten opleiding

Genoten opleiding

(Alleen invullen indien anders dan
adres leerling)

Indien niet Nederlands, legitimatiebewijs
meenemen .
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Wettelijk
vertegenwoordiger

Overige betrokkenen

Achternaam en
voorletter(s)

Achternaam en
voorletter(s)

Voornaam

Voornaam

Geboortedatum
en plaats

Geboortedatum
en plaats

Relatie tot de
leerling

Vader/moeder/voogd/anders, t.w. *

Behandelaar/casemanager sociaal
team/ gezinsbegeleider/ anders,
t.w.

Relatie tot de
leerling

Adres

Adres

Postcode en
woonplaats

Postcode en
woonplaats

Telefoon

Telefoon

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

Emailadres

Emailadres

Specifieke
afspraken
informatie

*Doorhalen wat niet van toepassing is

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld:
Naam
verzorger 1

Naam
verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum
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TOESTEMMINGSFORMULIER

Hierbij geef ik (naam)

…………………………………………………………………………….

Relatie tot leerling:

…………………………………………………………………………….

Naam leerling:

…………………………………………………………………………….

o

Toestemming aan de Commissie van Begeleiding en de jeugdarts om gegevens op te
vragen en te bespreken die nodig zijn voor de intake en begeleiding tijdens de
schoolloopbaan.

o

Toestemming tot overleg tussen de eventuele scholen waar mijn zoon/dochter tevens is
aangemeld.

o

Toestemming om gegevens ten behoeve van aanvraag TLV en plaatsing te delen en
bespreken met betrokkenen van het samenwerkingsverband.

Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) de aanmeldformulieren naar waarheid te
hebben ingevuld.

Plaats

…………………………………………………………………..

Datum

……………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger 1

…………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger 2

………………………………………………………..
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