
Aanmeldingsformulier 
Schooljaar 2022/2023

Advies

vmbo-t / havo havo havo / vwo vwo

Leerling
achternaam tussenvoegsel

voornamen roepnaam

geboortedatum geslacht man  vrouw 

geboorteplaats geboorteland

adres huisnummer  

huisnummertoevoeging postcode 

woonplaats telefoon 

nationaliteit burgerservicenr. 

naam huisarts tel.nr. huisarts

ik heb een broer/zus op het JRL  ja  nee datum van komst naar NL1

School
school herkomst

plaatsnaam

leerjaar / groep

naam leerkracht

e-mail

ONTDEK JEZELF
op het jrl

1 indien van toepassing

Ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers

 Ouder / Verzorger 1  Ouder / Verzorger 2

achternaam

tussenvoegsel

voorletters

roepnaam

adres

postcode

huisnummer   toevoeging   toevoeging  

geslacht  man vrouw man  vrouw

tel. thuis

tel. mobiel

e-mail

adres toezending factuur Ouder / Verzorger 1  Ouder / Verzorger 2

eerste contactpersoon Ouder / Verzorger 1  Ouder / Verzorger 2 



Namens de ouder(s)/verzorger(s)

plaats datum handtekening ouder / wettelijke vertegenwoordiger

Voor definitief besluit over de aanname dient de school te beschikken over:

n  het digitale overdachtsdossier of, indien die niet in gebruik is bij de toeleverende school: 

 l het overdrachtsformulier van de basisschool2 l	onderwijskundig rapport van de basisschool2

 l relevante onderzoeksgegevens / rapporten2 l het begeleidingsformulier2

  l capaciteitenonderzoek2

Bij aanmelding graag meenemen:
n	een offcieel document met Burgerservicenummer n	advies basisschool (indien op papier ontvangen) 

n	kopie van het laatste rapport indien de leerling zich aanmeldt voor leerjaar 2 en hoger
2 indien van toepassing

ONDEK JEZELF
op het jrl

Ik wil graag in de klas bij (er wordt 1 naam gegarandeerd):

Extra informatie / opmerkingen

Wensen

Onderstaande vragenlijst graag invullen voor zover de beantwoording van belang is voor het goed vormgeven van de 

begeleiding op school.

1. Is er sprake van een ondersteuningsbehoefte voor uw kind die van belang is om te delen met de school?

 (bijvoorbeeld in verband met AD(H)D, autisme, gehoor- of gezichtsproblemen, PDD-NOS, allergiën etc.)

  Nee Ja*

 * Wil u dit toelichten?

2.  Is er sprake van dyslexie of dyscalculie?

  Nee Ja*

 *Wil u dit toelichten?

3. Is er sprake van een bijzondere thuissituatie die van belang is om te delen met de school?

 (bijvoorbeeld echtscheiding, externe begeleiding e.d.)

  Nee Ja*

 * Wil u dit toelichten?

Aanvullende informatie

Hierbij verklaart ondergetekende alle voor toelating van belang  zijnde onderzoeks- en testgegevens te zullen overleggen aan de

toelatingscommissie. Daarnaast verleent ondergetekende toestemming voor inzage in en overdracht van dossiers die van

belang zijn, met name die van het primair onderwijs.             ja                     nee
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