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Deel in te vullen baslsschoo/

Leerlin en

Advies o naar onderwijs

Deel in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s)

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)

Datum Handtekening ouder(s) / verzorger(s)6:

'. Max¡maal twee mogelijkheden aankruisen

'? 
lndien ja, dan is er in de meeste gevallen sprake van zorgplicht.

3 Geef hier aan of er op dit moment al b¡jzonderheden zijn die de V(S)O-school moet weten.
4 Naar d¡t adres zal alle post worden verzonden m.b.t. de afhandeling van de aanmelding
s lnd¡en nee, bij opmerkingen vermelden waarom niet.
6 Met het zetten van de handtekening geven ouders tevens toestemming aan de V(S)O-school om gegevens op te vragen bij de basisschool, onderling uit te wisselen en te

bespreken.
Zie voor naderc toelichting op het eanmeldfomul¡er en meer infomatie over aanmeldp,ocedurc www.schootkeuzehulp.nl en de website van de bet,?Jlîende schoten.

Aanmeld- en adviesformulier brugklas 2018 - 2019
Postbus 444

Achternaam leerling

Tussenvoeqsel

Roepnaam I Jongen I Meisie

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) Geboorteplaats
BSN nummer

X school voor basisonderwijs tr school voor speciaal basisonderwijs n school voor speciaal onderwijs
Naam school Brinnummer
Plaats

Telefoonnummer

Naam contactpersoon

E-mail contactpersoon

Schooladvies:
T VWo
I Hnvo
I VMBO Theoretische leerweg

n VN¡BO Gemengde leerweg

f VN¡eO Kaderberoepsgerichte leerweg

tr VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

E Praktijkonderwijs

Ondersteuning:
o Heeft de leerling leerwegondersteuning (LWOO) nodig?
o ls de leerling getest door SWV VO-VSO Nijmegen e.o.?
¡ Heeft de leerling extra ondersteuning nodig?
o Moet er met ouders / PO-school contact opgenomen worden i.v.m. extra ondersteuning?

n¡a
n¡a
n Ja,
L-]¡a

l-lNee
n Nee

n Nee

E Nee

Opmerkingen':

Naam:

Functie:

Handtekening

Naam en voorletter(s)

Adresa

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer tr Geheim
E-mail ouder(s) / verzorge(s) E-mail leerling

Naam school 1e keuze:

Gaat u akkoord met het advies van de basisschool? I¡a n Nee5

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning? n Ja, X Nees

Opmerkingen ouder(s) /verzorger(s):


