JUNIOR COLLEGE
Aanmeldingsformulier Junior College
Dit formulier graag in blokletters invullen

Gegevens ouders / verzorgers
Ouder/verzorger 1

Voorletters

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

M/V

Ouder/verzorger 2

Voorletters

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

M/V

Adres*
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer(s) mobiel**
Telefoonnummer vast**
*: bij twee woonadressen graag het correspondentie adres met een * aangeven.

Gegevens van uw kind *
Roepnaam

J/M

Geboortedatum
Huidige school
Huidige groep
Naam huidige leerkracht
*: bij aanmelding van meer kinderen, voor elk kind een apart aanmeldingsformulier gebruiken.

Aanmelding voor schooljaar:

____________-_____________

**doorhalen wat niet van toepassing is

Aanvullende gegevens
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Hulpverleningsgeschiedenis
Heeft uw kind eerder hulpverlening ontvangen zoals psychologisch onderzoek,
(spel-)therapie of een andere interventie?

ja / nee**

Zo ja, welke hulpverlening en wanneer?

Heeft u, als ouder(s), voor uw kind eerder hulpverlening ontvangen zoals opvoedingsondersteuning of een
andere interventie?
ja/ nee**
Zo ja, welke hulpverlening en wanneer?

Heeft uw kind de diagnose:






Dyslexie
Dyscalculie
ADD / ADHD
Autisme
Anders, namelijk

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

S.v.p. het onderzoeksrapport/de onderzoeksrapporten meesturen.
a.

Onderwijsbehoefte

Wat mist u binnen het huidige onderwijs in het kader van de onderwijsbehoeften van uw kind?
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b.




Vragenlijst en gegevens school
Ouders / verzorgers hebben de vragenlijst voor ouders/verzorgers ingevuld:
Leerkracht / school hebben de vragenlijst met bijbehorende schoolgegevens ingevuld:
Het schooladvies is bijgevoegd:

Ja / Nee**
Ja / Nee**
Ja / Nee

S.v.p. de vragenlijsten en schoolgegevens meesturen.

c.


Verklaring
Ouders / verzorgers hebben dit formulier naar waarheid ingevuld en ondertekenen dit onderstaand.

Handtekening ouders / verzorgers (Beide i.v.t. ouders/verzorgers dienen te tekenen)
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

_____________________________
Naam:

______________________________
Naam:

Dit formulier, samen met de gevraagde informatie, per reguliere post sturen naar: Christelijk Lyceum
Veenendaal, t.a.v. Junior College, Kerkewijk 149, 3904 JC Veenendaal
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