AANMELDINGSFORMULIER

1e LEERJAAR
2020-2021
Naam leerling:

…………………………………………………………….

School van herkomst:

…………………………………………………………….

Deze aanmelding geldt voor:

OBC ELST
MAVO, MAVOPLUS en HAVO
Aanmeldingsformulier a.u.b. inleveren vóór 15 maart 2020
De procedure op hoofdlijnen:
1. Volledig invullen adviesformulier door het primair onderwijs.
2.

De ouders leveren het aanmeldingsformulier, het adviesformulier en eventuele
aanvullende informatie in bij een school voor VO. (Het adviesformulier kan ook via
de basisschool aangeleverd worden.)

3.

De VO-school vraagt digitaal (via Overstap Service Onderwijs) het overstapdossier,
waaronder het onderwijskundig rapport en eventuele bijlagen (bijvoorbeeld OPP) op
bij de basisschool.

4.

Vanaf het moment dat de school voor voortgezet onderwijs het
aanmeldingsformulier, het adviesformulier en het overstapdossier in bezit heeft is er
sprake van een officiële aanmelding.

De VO-school onderzoekt of zij de leerling de juiste ondersteuning kan bieden. Als dit
het geval is dan wordt de leerling geplaatst, als dit niet het geval is dan gaat de VOschool op zoek naar een andere school die deze ondersteuning kan bieden. Ouders
mogen hun zoon/dochter op meerdere VO-scholen aanmelden. Dit is echter niet nodig
omdat de school waar de leerling volledig aangemeld is de zorgplicht heeft. Indien
ouders toch op twee scholen aanmelden wordt dat op het aanmeldingsformulier
aangegeven. Tevens wordt aangegeven of de school, de school van eerste voorkeur is.
De school die de eerste voorkeur heeft neemt de aanmelding in behandeling, andere
scholen niet.

NIET INVULLEN A.U.B.

datum inschrijving: ………………………………..
leerlingnummer:

……………………………….

datum OSO-formulier opgevraagd: ………………………………..
datum bevestiging:………………………………………..
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De gevraagde gegevens worden verwerkt in de leerlingenadministratie en voor zover relevant in de financiële
administratie van de school.
Gegevens leerling:
Achternaam:

Burgerservicenummer:

Voornamen (voluit):
Roepnaam:

jongen / meisje

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

Mobiel leerling:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Religie:

Nationaliteit:
Indien niet in Nederland geboren, datum aankomst in Nederland:
Gegevens ouders:

ouder 1: (vader / moeder)

ouder 2: (vader / moeder)

Naam en voorletters:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Telefoon/06-nummer:
E-mailadres:*
* Het e-mailadres dat bij ouder 1 staat, wordt gebruikt voor alle communicatie, waaronder schoolloket en de uitnodiging
voor de ouderavond. Algemene informatie wordt verstuurd naar het e-mailadres van beide ouders.

Ouders gescheiden: ja / nee;
indien ja, kind staat ingeschreven bij:
Plaatsing: (aankruisen a.u.b.)
Geef aan welke brugklas uw voorkeur heeft:

Het advies van de basisschool is:

 HAVO

 VWO

 MAVO/HAVO

 HAVO

 MAVO

 VMBO-theoretisch/gemengde leerweg
 VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg
 VMBO-basisberoepsgerichte leerweg
 Praktijkonderwijs
 een andere vorm van voortgezet onderwijs
te weten:
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Is de leerling ook op een andere school aangemeld ?

ja / nee

Indien ja, bij welke school?
Zo ja, welke school is uw eerste keus?
School van herkomst:
Naam:
Adres, Plaats:
Telefoonnummer:
Leerkracht groep 8:
Klasgenoot:
Hieronder kan de naam vermeld worden van één vriendje/vriendinnetje bij wie de aangemelde leerling graag
in de klas (zelfde dakpan) geplaatst wil worden: (We doen ons best hier rekening mee te houden.)
Naam vriendje / vriendin:

van basisschool:

Vertrouwelijke informatie:
De volgende informatie wordt door het OBC als vertrouwelijk beschouwd en dient voor een juiste opvang
en beoordeling van de leerling.
Medische gegevens:
Naam huisartsenpraktijk:
telefoon:

Naam huisarts:

Zijn er factoren van lichamelijke of psychische aard die gedrag, studiehouding of prestaties van de leerling
beïnvloeden of kunnen beïnvloeden? Zo ja, welke?

In bezit van dyslexieverklaring:

ja / nee (a.u.b. kopie verklaring inleveren)

In bezit van dyscalculieverklaring:

ja / nee (a.u.b. kopie verklaring inleveren)

Andere gegevens:

Bijzondere omstandigheden:
Zijn er omstandigheden in uw gezin of andere bijzondere omstandigheden die op school bekend moeten zijn?
Zo ja, welke?

Wilt u bovenstaande gegevens nog mondeling toelichten?

ja / nee
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Reglementen:
De reglementen die gelden binnen Scholengroep Over- en Midden-Betuwe en van belang zijn voor de leerling
treft u aan op de website van de school.
Medicijnverstrekking & medisch handelen
Het uitgangspunt van de school is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan, of medische handelingen
worden uitgevoerd bij leerlingen. Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de
schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. Indien nodig zal in zo’n
geval de school altijd contact opnemen met u als ouder(s), verzorger(s) of met een andere, door u
aangewezen persoon.
Een enkele keer komt het voor dat al deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal
de school een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is bij een eenvoudige pijnstiller of afzondering
en rust en zal bij twijfel altijd een arts geconsulteerd worden.
Is dit akkoord? ja / nee
Met wie moet contact worden opgenomen als ouder(s)/verzorger(s) onder schooltijd niet te bereiken zijn?
Naam:

telefoon:

Privacy:
Een van de uitgangspunten van het Over Betuwe College, onderdeel van Scholengroep Over- en MiddenBetuwe, is respect voor elkaars privacy en elkaars normen en waarden. Wet- en regelgeving op het gebied
van privacy (AVG) wordt hierbij gevolgd. Denk hierbij o.a. aan het gebruik van beeldmateriaal. Bij de start
van het nieuwe schooljaar wordt u hierover via het leerlingvolgsysteem (Magister) bevraagd.
Ik ga akkoord met de uitwisseling van schoolgegevens met de basisschool/vorige school: ja / nee

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de inhoud en bepalingen van
dit aanmeldingsformulier.

Datum: ……………………………

……………..……………………………………………
handtekening ouder(s) / verzorger(s)
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