
AANMELDINGSFORMULIER

JUNIOR COLLEGE 2022-2023

CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL

NAAM LEERLING

NAAM HUIDIGE SCHOOL

LEERLINGNUMMER

(invullen door het CLV)

Gegevens leerling (invullen door ouder/verzorger)

Achternaam

Voorvoegsels (voluit)

Voornaam/-namen (voluit)

Roepnaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer thuis

Telefoonnummer mobiel

Geslacht  O meisje / O jongen

Geboortedatum

Geboorteplaats/-land

Nationaliteit

Burgerservicenummer

Naam huisarts & telefoonnummer

Godsdienst/geloofsovertuiging
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Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

 Ouder/verzorger 1  Ouder/verzorger 2

Achternaam & voorletters

Adres

Postcode & woonplaats

Telefoonnummer mobiel

E-mail

Geboorteland

Nationaliteit

Geslacht  O man / O vrouw  O man / O vrouw

Aantal kinderen

Gezinssamenstelling

Leerling woont niet bij beide ouders  reden: ouders gescheiden / co-ouderschap

 ouder overleden / pleeggezin / anders, nl.

Correspondentie-adres als

leerling niet bij beide ouders woont

Ouderlijk gezag ligt bij

Gegevens huidige school

Naam van de school

Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Naam leerkracht
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E-mail leerkracht

Geschiedenis hulpverlening

Heeft uw kind eerder hulpverlening ontvangen zoals psychologisch onderzoek,

(spel)therapie of een andere interventie? O Ja O Nee

Zo ja, welke hulpverlening en wanneer?

Heeft u als ouder(s) voor uw kind eerder hulpverlening ontvangen zoals

ondersteuning bij de opvoeding of een andere interventie? O Ja O Nee

Zo ja, welke hulpverlening en wanneer?

Heeft uw kind de diagnose: dyslexie ja* / nee

dyscalculie ja* / nee

ADD/ADHD ja* / nee

autisme ja* / nee

anders, nl.*
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* s.v.p. onderzoeksrapport(en) meesturen

Onderwijsbehoefte

Wat mist u binnen het huidige onderwijs in het kader van de onderwijsbehoeften

van uw kind?

Vragenlijst en gegevens school

Ouders/verzorgers hebben de vragenlijst voor

ouders/verzorgers ingevuld. ja* / nee

Leerkracht/school heeft de vragenlijst met

bijbehorende schoolgegevens ingevuld. ja* / nee

Het schooladvies is bijgevoegd. ja* / nee

* s.v.p. vragenlijsten en schoolgegevens meesturen

Verklaring

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u toestemming aan de

betrokken school voor voortgezet onderwijs om eventuele aanvullende informatie

van uw kind op te vragen bij de huidige school. Deze gegevens worden opgenomen

in de basisadministratie. Hierop is de wet op de privacy van toepassing.
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Handtekening ouder/verzorger 1: Handtekening ouder/verzorger 2:

_________________________ _________________________
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