Aanmeldingsformulier klas 1
Dit aanmeldingsformulier bestaat uit 2 delen:
Deel A wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s)/voogd.
Deel B wordt ingevuld door de betreffende basisschool

Schooljaar 2019-2020
Dit formulier vóór 15 maart zenden aan:
OSG Piter Jelles, Centrale leerlingenadministratie,
Antwoordnummer 6004, 8900 VC Leeuwarden
of aan de school van keuze.

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.

m De Brêge
Egelantierstraat 88
8924 EP Leeuwarden

m  praktijkonderwijs

m  schakelklas

m De Dyk
Egelantierstraat 86
8924 EP Leeuwarden

m  vmbo-t (mavo)
m  havo

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

m !mpulse*
Douwe Kalmaleane 4
8915 HA Leeuwarden

m  vmbo-t

m  havo

m Leeuwarder Lyceum
Dr. Jacob Botkeweg 3
8935 AB Leeuwarden

m havo

m vwo

m Montessori High School
Douwe Kalmaleane 2
8915 HA Leeuwarden

m vmbo-t (mavo)
m  havo

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

m Stedelijk Gymnasium
Noorderweg 1
8911 ES Leeuwarden

m  vwo

m YnSicht
Prinsessenweg 4
8931 EG Leeuwarden

m  vmbo-b

m vmbo-k
m  vmbo-k (plusprofiel)

m vmbo-gl

m !mpulse Kollum (per schooljaar 2019/2020)
G. Bleekerstraat 3
9291 BS Kollum

m vmbo-t

m  havo

m  vwo

m Dalton Dokkum
Parklaan 1
9103 ST Dokkum

m  vmbo-k (plusprofiel)

m  vmbo-t

m  havo

m  vwo

* Een intakegesprek is onderdeel van de aanmeldingsprocedure

m 8+ doeners
Egelantierstraat 88
Leeuwarden
m ISK**
Hempenserweg 33
8935 BD Leeuwarden

** (aanmelden vanuit groep 8 voor de ISK is alleen mogelijk voor leerlingen die niet in aanmerking komen
voor regulier voortgezet onderwijs, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende of niet beheersen)

Is/wordt de leerling ook aangemeld bij een andere school voor voortgezet onderwijs? ja / nee *
Indien ja, graag aangeven bij welke school dit is en naar welke school de voorkeur uitgaat: ______________________________________

Attentie!
Als de leerling van niet Nederlandse afkomst is en op moment van inschrijving op eerstvolgende peildatum (dit is 1 april of 1 o
 ktober) 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.

Gegevens betreffende de leerling
(Gegevens moeten corresponderen met officiële gegevens van de ID-kaart of het paspoort van de leerling)
Achternaam: ___________________________________________ Roepnaam: ______________________________________________
Voorna(a)m(en): _________________________________________ Burgerservicenummer: _____________________________________
Geslacht (m/v): _________________________________________ Geboorteplaats: __________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________Geboortegemeente: _______________________________________
Nationaliteit 1: __________________________________________ Nationaliteit 2: ___________________________________________
Straat: _________________________________________________Huisnummer: ____________________________________________
Postcode: _______________________________________________Woonplaats: _____________________________________________
Telefoon: _______________________________________________E-mail adres: _____________________________________________
Officiële achternaam: _____________________________________Aankomstdatum in Nederland: _______________________________
(indien deze afwijkt van de gebruikte achternaam)

(indien niet in Nederland geboren)

Thuistaal: ______________________________________________

Gegevens betreffende de ouders/verzorgers/voogd*
Achternaam ouder/verzorger/voogd*: ___________________m/v Achternaam ouder/verzorger/voogd*: _____________________m/v
Voorletter(s): ____________________________________________Voorletter(s): _____________________________________________
Adres (alleen invullen indien afwijkend van adres leerling):

Adres (alleen invullen indien afwijkend van adres leerling):

Straat: _________________________________________________Straat: __________________________________________________
Huisnummer: ___________________________________________ Huisnummer: _____________________________________________
Postcode, woonplaats: ____________________________________ Postcode, woonplaats: ______________________________________
Telefoon overdag: _______________________________________ Telefoon overdag: __________________________________________
Telefoon avond: _________________________________________ Telefoon avond: ___________________________________________
E-mail adres: ___________________________________________ E-mail adres: ____________________________________________
Nationaliteit: ____________________________________________Nationaliteit: ____________________________________________
Ouders spreken wel/niet de Nederlandse taal: _________________________________________________________________________
Ouderlijk gezag bij: beide ouders/vader/moeder/voogd*
Zitten er op dit moment broers en/of zussen op OSG Piter Jelles of hebben deze er gezeten? ja / nee *
Indien ja, graag naam/namen en schoollocatie(s) doorgeven:
_____________________________________________________________________________________________________________
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:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
	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.

Handtekening ouder/verzorger/voogd*

Handtekening ouder/verzorger/voogd*

Datum: _____________________________________________

Datum: _____________________________________________

Plaats: _____________________________________________

Plaats: _____________________________________________

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

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

m Digitale overdracht kan plaatsvinden via OSO

Deel B

(in te vullen door de toeleverende school)

Onderwijskundig rapport

a. Plaatsingsniveau volgens basisschool
m praktijkonderwijs

m vmbo basis

m vmbo kader

m vmbo theoretisch

m havo

m Plusprofiel

m Basisprofiel

m Bespreekprofiel

m Disharmonisch profiel

m vwo

Bij elke aanmelding wordt een uitdraai van het LOVS (tenminste gr. 6 t/m 8) meegestuurd.
Bij het bespreekprofiel en disharmonisch profiel wordt een schriftelijke onderbouwing aangeleverd.
Deze onderbouwing ondersteunt de toekomstige begeleiding van de leerling.
Bij aanmelding voor de tweetalige stroom van Montessori High School graag onderstaande beantwoorden:
Geeft u een positief advies voor de tweetalige stroom? ja / nee*
Graag een onderbouwing hiervoor aanleveren.

b. Plaatsingswijzer – het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6
De meest recente versie van de matrix Plaatsingswijzer die hoort bij het geadviseerde niveau (zie hierboven bij a.) wordt bij dit aanmeldings
formulier aangeleverd. We ontvangen graag een uitdraai in kleur. Indien er sprake is van een bespreekprofiel of disharmonisch profiel moet
ook de matrix van het niveau onder het geadviseerde niveau (a.) worden aangeleverd.
(zie ook www.plaatsingswijzer.nl)
m De leerling volgt een eigen leerlijn, namelijk voor de vakken: _____________________________________________________________

c. Aanvullende informatie over toetsing (een kopie leerlingprofiel bijvoegen)
m Entreetoets groep 6		 m Entreetoets groep 7
Percentielscore Taal: ___________		 Percentielscore Rekenen-Wiskunde: ___________

d. Werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren en studievaardigheden
Wilt u hieronder aangeven hoe u de leerling waardeert t.a.v. de hieronder genoemde aspecten
(1: uitstekend ; 2: goed; 3: voldoende; 4: vraagt aandacht; 5: vraagt begeleiding)
1. Werkhouding

1

2

3

4

5

2. Soc. emotionele ontwikkeling

Motivatie voor school

Zelfvertrouwen bij leren

Inzet voor schoolwerk

Zelfvertrouwen bij contact

Taakgerichtheid

Inzicht in eigen mogelijkheden

Planningsvaardigheden

Sociale vaardigheden

Zelfstandig werken

Algemeen welbevinden

1

2

3

4

5

e. Signalering Lwoo / PrO
mD
 e scores op de toetsen in groep 8 liggen bij twee van de vier domeinen, waaronder in elk geval begrijpend lezen of rekenen,
binnen het LWOO/PrO-bereik (zie hiervoor de tabel op de website: www.plaatsingswijzer.nl)

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

f. Aanvullende informatie
Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen

RT gehad in groep 7/8
Extra begeleiding in VO voortzetten
Er is door onderzoek vastgesteld dat er sprake is van:

m dyslexie

Is er sprake van:

m dyscalculie

m hoogbegaafdheid

Toelichting:

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

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

b.	Bovengemiddeld verzuim?

ja / nee *

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Toelichting (geoorloofd/ongeoorloofd* verzuim):
__________________________________________________________________________________________________________
Is de leerling ingevoerd in de Verwijsindex Risicojongeren?

ja / nee *

Toelichting:
__________________________________________________________________________________________________________
c. Zijn er (hulpverlenings)instanties betrokken?

ja / nee *

Indien ja, welke instanties zijn dit:
__________________________________________________________________________________________________________
Graag beschikbare informatie m.b.t. de aangevinkte onderdelen bijvoegen (onder andere OPP).

g. Ondersteuningsbehoefte
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:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

h. Schoolverleden
Naam van de huidige school: _______________________________ Schooltype: ______________________________________________
Brinnummer school: ______________________________________Plaats: __________________________________________________
Adres: ________________________________________________ Naam contactpersoon: ______________________________________
Postcode: ______________________________________________ E-mail contactpersoon: _____________________________________
Naam directeur: _________________________________________ Tel.nr contactpersoon: _____________________________________
De leerling zit momenteel in groep: __________________________ Tijd bereikbaar: ___________________________________________
Heeft de leerling op één of meerdere scholen gedoubleerd? Zo ja, welke groep(en): _____________________________________________
Heeft de leerling nog andere scholen bezocht, dan die hieronder graag vermelden
Naam school / plaats

Periode

Handtekening vertegenwoordiger school:     

Groep(en)

Datum: ________________

			

Reden voor verandering

Naam: _______________________________________
Functie: ______________________________________

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

