
Informatieformulier  
Inschrijving in leerjaar 2, 3, 4 of 5 voor schooljaar 2017/2018 
 
Gegevens van de leerling: 

Geslacht Man/ Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voornaam  
Achternaam  
BSN nummer  
Geboortedatum  
Officiële voornamen  
Officiële achternaam (indien 

afwijkend van de eerder genoemde)  
Postcode  
Straat/ huisnummer  
Gemeente  
Telefoonnummer privé  
Mobiel telefoonnummer van 
de leerling  
Geboorteplaats  
Geboorteland  
Datum in Nederland (indien 

geboren in het buitenland)  
Nationaliteit  
Religie/ godsdienst  
Woonsituatie (bijvoorbeeld 

scheiding, overlijden, voogdij of co-
ouderschap) 

 
 
 
In te vullen door de administratie van de school: 

Nummer: 

Plaatsing in klas: 

Mentor: 

 



Aanvullende gegevens van de leerling met betrekking tot het advies: 

Naam van de basisschool  

Basisschooladvies 

O VWO O VMBO-G 
O HAVO/VWO O VMBO-K 
O HAVO O VMBO-BK 
O VMBO-T/HAVO O VMBO-B 
O VMBO-T O *Met LWOO  

 

Citoscore  
 

Naam van de huidige 
school  
Aantal jaren op deze school  
Naam contactpersoon op 
deze school (mentor/ coördinator)  
Huidige leerjaar 1 2 3 4 5 (svp omcirkelen) 

Huidige niveau 

O VWO 
O HAVO 
O VMBO-T 
O VMBO-K 
O VMBO-B 

 

Gaat na dit schooljaar over? J / N 

Niveau waarop hij/zij 
overgaat of moet 
doorstromen. 

O VWO 
O HAVO 
O VMBO-T 
O VMBO-K 
O VMBO-B 

 

Is er recent een NIO-
onderzoek afgenomen? 

O Nee 
O Ja (een kopie van de uitslag moet worden 

meegeleverd) 
 

Is er het afgelopen jaar 
sprake geweest van 
verzuim?  

 

Waarom is er verandering 
van school gewenst?  
(Graag uitleg in enkele zinnen) 

 

 

 
 
  



Gezinsgegevens: 

Voorletter verzorger 1  
Achternaam  
Voornamen  
Geslacht M/V(doorhalen wat niet van toepassing is) 
Straat en huisnummer  
Postcode en woonplaats  
Nationaliteit  
Geboorteland  
Geboortedatum  
Telefoonnummer privé  
Telefoonnummer mobiel**  
E-mail adres  
Burgerlijke staat  
Opleidingsniveau  
Beroep  
 

Voorletter verzorger 2  
Achternaam  
Voornamen  
Geslacht M/V(doorhalen wat niet van toepassing is) 
Straat en huisnummer*  
Postcode en woonplaats*  
Nationaliteit  
Geboorteland  
Geboortedatum  
Telefoonnummer privé*  
Telefoonnummer mobiel **  
E-mail adres  
Burgerlijke staat  
Opleidingsniveau  
Beroep  
*  Invullen indien afwijkend. 
** Vermelden 



Aanvullende leerlinggegevens: 

Zijn er andere instellingen 
betrokken geweest bij de 
opvoeding?  

O Nee 
O Ja, namelijk: 

 

Is er een voogdij instelling 
betrokken bij de opvoeding?  

O Nee 
O Ja, de naam van de voogd is:…. 

 

Doet uw kind mee aan een 
speciaal project?  

O Altra 12+ O SKC mentorproject 
O School’s cool O Anders nl…. 

 
 

Welke taal wordt er thuis 
gesproken 

 

Is er sprake van een van de 
volgende stoornissen?* 

O ADD O Dyspraxie 

O ADHD O Gilles de la Tourette 

O Asperger O NLD 

O Disharmonisch profiel O ODD 

O Dyscalculie O PDD-NOS 

O Dyslexie O Anders nl: 
 

Lopen er op dit moment nog 
onderzoeken? 

O Nee 
O Ja, namelijk: 

 

Heeft uw kind een ziekte of 
een handicap? 

O Nee 
O Ja, namelijk: 

 

Is uw kind allergisch?  
O Nee 
O Ja, voor: 

 

*in dat geval kan een gesprek met onze orthopedagoog deel uit maken van de 
aanmeldingsprocedure. Bij dyslexie en dyscalculie ontvangen wij graag een kopie van de verklaring. 

 
 
Ondertekening: 
 
Door het ondertekenen van dit formulier verklaren de ouders/verzorgers: 

 zich actief in te zullen zetten voor een succesvolle OSBloopbaan voor hun kind. (door 
aanwezig te zijn op oudergesprekken, ouderavonden e.d.) 

 zich bekend met het beleid van de school dat leerlingen meegaan op werkweek 
 zich akkoord met het betalen van schoolgeld, geld voor de themaweek en 

lesmateriaal  
 zich akkoord met het gebruik van foto’s en filmopnames van hun kind voor de 

OSBwebsite, training/scholing van docenten, onderzoek en publicaties met niet-
commerciële doeleinden. 

 dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 
Bij dit formulier moet u ook het schoolwisselaarsformulier van de huidige 
school afgeven. 
 

Plaats en datum Handtekening: 

 
 

 

 

 


