
Aanmeldingsformulier klas ...............

Dit aanmeldingsformulier bestaat uit 2 delen:
Deel A wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s)/voogd
Deel B wordt ingevuld door de toeleverende school

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

naam leerling:

leerlingnummer (in te vullen door de leerlingadministratie van Piter Jelles):

school/vestiging van keuze en gewenste niveau aankruisen a.u.b.

schooljaar 20 ....... - 20 .......

 m	 De	Brêge	
 Egelantierstraat 88 
 8924 EP Leeuwarden

 m	 De	Dyk	
 Egelantierstraat 86 
 8924 EP Leeuwarden

 m	 !mpulse	
 Douwe Kalmaleane 4
 8915 HA Leeuwarden

 m	 Leeuwarder	Lyceum
 Dr. Jacob Botkeweg 3 
 8935 AB Leeuwarden 

 m	 Montessori	High	School
 Douwe Kalmaleane 2 
 8915 HA Leeuwarden    

 m	 Stedelijk	Gymnasium	
 Noorderweg 1 
 8911 ES Leeuwarden

 m	 YnSicht	
 Prinsessenweg 4 
 8931 EG Leeuwarden

 m	 !mpulse	Kollum
 G. Bleekerstraat 3 
 9291 BS Kollum

 m	 De	Foorakker	
 Hartman Sannesstraat 5 
 9076 EB St. Annaparochie 

 m	 Dalton	Dokkum
 Parklaan 1 
 9103 ST Dokkum

m		praktijkonderwijs	

m		vmbo-t (mavo)  m		vmbo-t (mavo) theaterstroom
m		havo  m		vmbo-t (mavo) sportstroom
m		havo theaterstroom  m		havo sportstroom

m		vmbo-t	 m  havo	 m		vwo

m 	havo	  	
m 	vwo	

m 	vmbo-t (mavo) m 	vmbo-t (mavo) tweetalige stroom 
m		havo m 	havo tweetalige stroom	

m		vwo	

m		vmbo-b	 m	 vmbo-k m	 vmbo-gl

m  vmbo-t	 m		havo	 m  vwo

m  vmbo-b 	 m		vmbo-k	 m		vmbo-t
m		havo	 m		vwo
(instroom voor vmbo-b, -k, havo en vwo alleen mogelijk in de onderbouw)

m		vmbo-t 
m		havo 

Attentie!
Als de leerling van niet Nederlandse afkomst is en op moment van 
inschrijving op eerstvolgende peildatum (dit is 1 april of 1  oktober) 
nog geen jaar in Nederland is, dan is het meezenden van een 
 uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) verplicht.

Met het inleveren van het ingevulde aanmeldingsformulier start 
de aanmeldingsprocedure. Z.s.m. ontvangt u van de betreffende  
school/vestiging van Piter Jelles bericht over de definitieve 
plaatsing van uw dochter/zoon/pupil.

Dit formulier zenden aan:
OSG Piter Jelles, Antwoordnummer 6004, 8900 VC Leeuwarden
of aan de school van keuze.



Gegevens betreffende de leerling

Achternaam: ___________________________________________

Voorna(a)m(en): _________________________________________

Geslacht (m/v): _________________________________________

Geboortedatum: _________________________________________

Nationaliteit 1: __________________________________________

Straat: _________________________________________________

Postcode: _______________________________________________

Telefoon: _______________________________________________

Officiële achternaam: _____________________________________ 

(indien deze afwijkt van de gebruikte achternaam)

 

Roepnaam: ______________________________________________

Burgerservicenummer: _____________________________________

Geboorteplaats: __________________________________________

Geboortegemeente: _______________________________________

Nationaliteit 2: ___________________________________________ 

Huisnummer: ____________________________________________

Woonplaats: _____________________________________________

E-mail adres: _____________________________________________

Aankomstdatum in Nederland: _______________________________ 

(indien niet in Nederland geboren)

Thuistaal: ______________________________________________

  Ondergetekende verklaart hiermee kennis te hebben genomen van het onderwijskundig rapport (deel B)  

  Ondergetekende geeft toestemming informatie uit het leerlingendossier en aanvullende informatie beschikbaar te stellen  
t.b.v. de school voor voortgezet onderwijs. Deze informatie wordt gebruikt om de begeleiding van de leerling te optimaliseren.

Gegevens betreffende de ouders/verzorgers/voogd*

Achternaam ouder/verzorger/voogd*: ___________________m/v

Voorletter(s): ____________________________________________

Adres (alleen invullen indien afwijkend van adres leerling): 

Straat: _________________________________________________

Huisnummer: ___________________________________________

Postcode, woonplaats: ____________________________________

Telefoon overdag: _______________________________________

Telefoon avond: _________________________________________

E-mail adres: ___________________________________________ 

Nationaliteit: ____________________________________________

Betalingsplichtige: _______________________________________ 

IBAN nummer (bankrekeningnummer)**: ___________________________________________

t.n.v.: _________________________________________________

Ouders spreken wel/niet de Nederlandse taal: __________________ 

Zijn er op dit moment schoolgaande (half)broers/-zussen op één van de scholen van OSG Piter Jelles? Zo ja, graag de namen noteren:

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Opmerkingen ten aanzien van bijzondere gezinsomstandigheden (b.v. contacten met hulpverleningsinstanties, bijzonderheden met

betrekking tot ouderlijk gezag, etc.):

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Opmerkingen met betrekking tot lichamelijke gesteldheid (medicijngebruik?) of het gedrag van het kind:

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Achternaam ouder/verzorger/voogd*: _____________________m/v

Voorletter(s): _____________________________________________

Adres (alleen invullen indien afwijkend van adres leerling): 

Straat: __________________________________________________

Huisnummer: _____________________________________________

Postcode, woonplaats: ______________________________________

Telefoon overdag: __________________________________________

Telefoon avond: ___________________________________________

E-mail adres: ____________________________________________ 

Nationaliteit: ____________________________________________

**  Dit IBAN nummer wordt pas gebruikt nadat  

via een machtiging toestemming is gegeven.

(Gegevens moeten corresponderen met officiële gegevens van de ID-kaart of het paspoort van de leerling)

Op de scholen worden regelmatig foto’s en filmopnamen gemaakt van leerlingen tijdens (buitenschoolse) 
activiteiten. Dit materiaal wordt gebruikt voor de (digitale) informatie- en communicatiemiddelen van de 

scholen. Indien u hiermee niet akkoord gaat, wilt u dit dan schriftelijk kenbaar te maken bij de schooldirectie.

Handtekening ouder/verzorger/voogd*

Datum: _____________________________________________

Plaats:   _____________________________________________

*a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is  

Handtekening ouder/verzorger/voogd*

Datum: _____________________________________________

Plaats:   _____________________________________________

*a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is  



Deel B
Onderwijskundig rapport

(in te vullen door de toeleverende school)

1.	Relevante	gegevens	basisonderwijs

(De test- en/of toets-gegevens meezenden op grond waarvan de leerling is geplaatst in klas 1 van het voortgezet onderwijs) 

a. Is er voor deze leerling een LWOO / PrO-onderzoek afgenomen? ja / nee *

Uitslag: geen indicatie / LWOO-indicatie / PrO-indicatie *

b. Plaatsingsniveau bij de overgang naar het voortgezet onderwijs: __________________________________________________________

Het ingevulde zorgrapport en andere relevante gegevens uit de basisschoolperiode (o.a. gegevens uit het leerlingvolgsysteem) meezenden. 

Indien gebruik gemaakt van de plaatsingswijzer graag de ingevulde matrix (Excel) in kleur aanleveren (zie voor informatie:  

www.plaatsingswijzer.nl)

2.	Relevante	gegevens	voortgezet	onderwijs
Als bijlage een kopie van het laatste rapport of eventuele examenresultaten aanleveren. Zo mogelijk ook andere relevante informatie 
meesturen (ontwikkelperspectiefplan, gegevens leerlingen- en/of rapportbesprekingen en informatie over extra begeleiding)

Naam van de huidige school: _______________________________

Adres: _________________________________________________

Postcode: ______________________________________________

Naam contactpersoon: ____________________________________

E-mail adres: ____________________________________________

De leerling zit momenteel in klas: _________  niveau: ___________

Plaatsingsadvies voor de nieuwe school: ________________________

Is er sprake van doublures en/of niveauverandering in de VO-periode? ____________________________________________________

Telefoon: ________________________________________________

Schooltype: ______________________________________________

Plaats: __________________________________________________

De naam van de bezochte school voor (speciaal) basisonderwijs hier vermelden, indien van toepassing ook de gegevens van andere  

bezochte scholen:

	naam	school	/	plaats periode groep(en) reden	voor	verandering

3.	Aanvullende	informatie

Er is door onderzoek vastgesteld dat er sprake is van: m dyslexie m dyscalculie m hoogbegaafdheid

Is er sprake van:

a. Diagnose  ASS ( o.a. PDD-Nos, Asperger)
 Diagnose AD(H)D
 Andere diagnoses, nl.

b.  Bovengemiddeld verzuim?

Toelichting:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Toelichting (geoorloofd/ongeoorloofd* verzuim):

__________________________________________________________________________________________________________

 ja / nee *
 ja / nee * 
 ja / nee *

 ja / nee *



5.	Overig
Mocht u nog over andere relevante informatie beschikken, dan graag hieronder vermelden/toelichten.  
Eventuele bescheiden graag meezenden. Ook indien u mondeling overleg wenst, kunt u dat hieronder aangeven.

Toelichting: _____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Handtekening	vertegenwoordiger	school:						 	 	 	 Datum:	________________ 

    Naam: _______________________________________

   Functie: ______________________________________

 

*a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is  

4.	Begeleidingsbehoefte

In het voortgezet onderwijs is extra begeleiding nodig (volgens de aanleverende school):  m nee m ja, namelijk:
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

De ouder(s)/verzorger(s) zijn het hiermee:  m eens m oneens, want:
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Graag beschikbare informatie m.b.t. de aangevinkte onderdelen bijvoegen (onder andere OPP).

3.	Aanvullende	informatie	(vervolg)

c.  Is de leerling ingevoerd in de Verwijsindex Risicojongeren? 

Toelichting:

__________________________________________________________________________________________________________

 ja / nee *

d.   De leerling onderscheidt zich in postitieve zin door:

__________________________________________________________________________________________________________


