Aanmeldingsformulier
instroom vanuit Voortgezet Onderwijs 2018 - 2019
(in te vullen door de huidige school en ouders/verzorgers)

Leerling
Naam en achternaam:

________

m
Aanmelding voor het
Carolus Clusius College

Leerjaar

Pr. Julianastraat 66
8019 AX Zwolle
Telefoon: 088-8507500

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

(omcirkelen wat van toepassing is)

□ IMYC
□ vmboTL
□ havo
□ vwo
(aankruisen wat van toepassing is)

□- atheneum
□- gymnasium-Orfeo

De aanmelding voor de bovenbouw havo/vwo is voorzien van een ingevuld
keuzeformulier betreffende profiel en vakken.
Bij inschrijving dienen de volgende documenten te worden bijgevoegd:
- Kopie van identiteitsbewijs waarop BurgerSurviceNummer (voorheen sofinummer) staat vermeld.
Indien van toepassing/beschikbaar:
- Dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
- Dyscalculieverklaring en het onderzoeksverslag
- Kopie van HP en/of OPP (bij LWOO, PRO en VSO)
- Eventueel onderzoeksverslag met daarin diagnose (bv. ADHD)

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

Gegevens van de leerling

Achternaam (officiële):
Voorna(a)m(en):
jongen/meisje*
Roepnaam:
m
BurgerServiceNummer (voorheen sofinummer):
Straat:
Geboortedatum:
Postcode + woonplaats:
Geboorteplaats:
Tel. Privé:
Geboorteland:
Mob.nummer leerling:
E-mailadres:
_____
Nationaliteit:
Datum aankomst in Nederland**:
De leerling woont bij:
□ouders
□ vader
□ moeder
□anders, nl:
______

Ouder 1
Naam en voorletters:

□man

Straat:
Postcode + woonplaats:
Tel. privé:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Nationaliteit:

□vrouw

Ouder 2
Naam en voorletters:
Straat:
Postcode + woonplaats:
Tel. privé:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Nationaliteit:

werk:

□man

□vrouw

werk:

□ja

□ nee

Ouderlijk gezag:

□ja □nee

Financieel verantwoordelijk: □ja

□ nee

Financieel verantwoordelijk:

□ja □nee

Ouderlijk gezag:

Verzorg(st)er**
Naam en voorletters:

Indien de leerling onder voogdij staat**
Naam instelling/voogd

Straat:
Postcode + woonplaats:
Tel. privé:
Mobiel nummer

Straat:
Postcode + woonplaats:
Telefoon:
Mobiel nummer:
Contact persoon:

werk:

* omcirkelen wat wel, of doorhalen wat niet van toepassing is ** indien van toepassing
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___________

Aanvulling over de gezondheid waar de school rekening mee moet houden:
(bijvoorbeeld allergie, cara, slechthorendheid, slechtziendheid, hartklachten, e.d.)

Naam huisarts en telefoonnummer:
(soms is medische hulp noodzakelijk)

Eventuele andere informatie die de school moet weten:
(bijvoorbeeld gezinsomstandigheden, leefregels in verband met godsdienst/levensovertuiging e.d.)

Is er op dit moment extra hulp voor uw zoon/dochter?

□

ja

□

nee

Bij welke instantie?___________________________________________________________
Naam en e-mailadres van de contactpersoon:______________________________________

□

Is er sprake van medicijngebruik?

ja

□

nee____

Zo ja, welke medicatie:
___________________________________________________________________________

Ondergetekende gaat er wel / niet mee akkoord dat de toeleverende school bijzondere gegevens
aan het Carolus Clusius College doorgeeft.
Aldus naar waarheid ingevuld:

Datum:

Handtekening ouder/verzorg(st)er/voogd:
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Informatie van de huidige school
(in te vullen door de decaan of mentor van de toeleverende school)
Gegevens van de school:
Naam van de school:
Straat:
Postcode + plaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Naam decaan:
Naam mentor:
Aantal jaren dat de aangemelde leerling Nederlands onderwijs heeft gevolgd:
Schoolloopbaan: 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6
(doorlopen klassen aanstrepen)
Niveau: □ vmboTL □ havo □ vwo
_____________________________________
Indien aan de orde, oorzaak doubleren:___________________________________________

Schoolvorderingen
Wij verzoeken u indien mogelijk een afschrift van het laatste schoolrapport en/of relevante
gegevens uit het leerlingvolgsysteem mee te zenden.

Onderzoek / Begeleiding
Is er een intelligentieonderzoek beschikbaar?
Is er onderzoek verricht door een deskundige? (bv. Orthopedagoog)
Is er sprake van dyslexie?
Is er sprake van dyscalculie?
Is er sprake van een gediagnosticeerde stoornis?
Zo ja, welke? (denk aan ADHD, PDD-NOS, syndroom van Asperger e.d.)

□
□
□
□
□

ja
ja
ja
ja
ja

□
□
□
□
□

nee
nee
nee
nee
nee

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Overige gegevens van de leerling:
(bijvoorbeeld leermoeilijkheden, gedrag, omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen, contact tussen
ouders/verzorgers/voogd en school, schoolverzuim of andere zaken waar extra aandacht aan besteed moet worden)

Vindt u nadere toelichting via een gesprek wenselijk? Ja / Nee

Datum:

Handtekening school:
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