
Aanmeldingsformulier

Eerste leerjaar

2020-2021

Naam leerling:

Basisschool:

Dit aanmeldingsformulier
is bestemd voor:



Van Haersmasingel (tevens hoofdvestiging):
Van Haersmasingel 37, 9201 KN  Drachten
Postbus 112, 9200 AC  Drachten
Tel. (0512) 58 23 45
info.vhs@singelland.nl
Locatiedirecteur: mevrouw A. Kingma

Het Drachtster Lyceum:
Torenstraat 28, 9201 JW  Drachten
Postbus 37, 9200 AA  Drachten
Tel. (0512) 57 10 20
info@drachtsterlyceum.nl
Rector: mevrouw A. Nieborg

De Venen:
De Ring 4, 9202 NW Drachten
Tel. (0512) 51 76 24
info.devenen@singelland.nl
Locatiedirecteur: de heer E. Stadman

Surhuisterveen:
Langelaan 18, 9231 EN  Surhuisterveen
Postbus 13, 9230 AA  Surhuisterveen
Tel. (0512) 36 90 90
info.surhuisterveen@singelland.nl
Locatiedirecteur: de heer R. Buiter

Burgum:
Schoolstraat 101, 9251 EB  Burgum
Postbus 35, 9250 AA  Burgum
Tel. (0511) 46 02 10
info.burgum@singelland.nl
Locatiedirecteur: mevrouw E. van ‘t Wout

Internationale Schakel Klassen:
Zetveld 38, 9202 LM Drachten
Tel. (0512) 54 61 65 
info.isk@singelland.nl
Locatiedirecteur: de heer R. Gerbenzon

Inzenden voor 15 maart aan de locatie van uw keuze



Alleen invullen bij niet-Nederlandse nationaliteit

Nationaliteit:

Kopieën bijvoegen van documenten waaruit nationaliteit en datum binnenkomst Nederland blijkt (ID-bewijs, W-document, paspoort met datumstempel).

Datum binnenkomst Nederland:

AANMELDINGSFORMULIER 2020-2021

Aankruisen locatie van uw keuze

Burgum (vmbo/havo/vwo)

Drachtster Lyceum (havo/atheneum/gymnasium)

Van Haersmasingel (oom/vmbo/tl-havo)

Praktijkschool De Venen

Surhuisterveen (vmbo/havo): via aanmeldingsformulier VO Surhuisterveen
(dus NIET via dit formulier)

Leerlinggegevens

Gezinsgegevens 1

Bijzondere omstandigheden

1. Achternaam:

2. Voornamen:

3. Roepnaam:

4. Nationaliteit:

5. Adres:

6. Postcode:

7. Woonplaats:

8. Telnr. privé:

9. (Mobiel) telnr. leerling:

10.     Man         Vrouw

11. Geboortedatum:

12. Geboorteplaats:

13. Burgerservicenummer leerling:

14. WA-verzekerd:       Ja         Nee

Met het aanmeldingsformulier moet een kopie van het 
ID-bewijs worden meegezonden of een officieel
document met daarop de officiële naam.

Hieronder kunt u eventueel een tweede woon-/contactadres invullen.

Naam vader/verzorger:

Naam moeder/verzorgster:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tel. mobiel en/of werk:

Tel. mobiel en/of werk:

E-mailadres ouders:

Naam betalingsplichtige:

IBAN-nummer:

Gezinsgegevens 2

Naam vader:

Naam moeder:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres ouders:

DIT ONDERDEEL IN TE VULLEN DOOR OUDER(S)/VERZORGER(S)

dit e-mailadres wordt door school gebruikt voor correspondentie

Ouders gescheiden:

Ouder(s) overleden:

Kind onder toezicht: 

Kind woont bij:

Kind woont bij:

Telefoonnr.:

nee          ja, gezaghebbende: 

nee          vader          moeder        beide

nee          ja Instelling/contactpersoon:

vader moeder beide



Andere gezinsgegevens

Aantal kinderen:

Aantal kinderen op locatie van aanmelding per 01-08-2019:

Aantal kinderen op (andere) locaties van Singelland per 01-08-2019:

Huisarts:

Kent het gezin leefregels (bijv. bepaald door religie) die voor de school van belang kunnen zijn?

     Nee            Ja, toelichting

Eventuele opmerkingen met betrekking tot de leerling:

     gehoor

     spreekvermogen

     diabetes

stemmingen kind

gedrag

dyscalculie

motoriek

faalangst

ADD/ADHD

hart/longen

dyslexie

ASS (pdd-nos, mcdd, Asperger)

medicijngebruik

concentratieproblemen

gezichtsvermogen

plezier op school

Het aangemelde kind is het         e kind van het gezin.

Te: Tel.:

Hier graag toelichten:

Andere zaken die voor de school van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld contacten met jeugdzorg, maatschappelijk werk, CJG-gebiedsteam, enz.):

Wenst u zaken van urgente aard vóór de start van het schooljaar nader toe te lichten?         ja            nee De school neemt dan contact met u op.

Heeft u wensen of opmerkingen met betrekking tot de begeleiding van de leerling op onze school?

     Nee            Ja, toelichting:

Ondertekening

Ouder(s)/verzorger(s) verklaren kennis te hebben genomen van de gegevens in het onderwijskundig rapport op pag. 3 en 4 alsmede de aanmelding door

de basisschool. Zij verklaren hierbij tevens toestemming te hebben verleend de, in het onderwijskundig rapport genoemde, verslagen/rapporten ter

beschikking te stellen aan de school voor voortgezet onderwijs en de mondelinge overdacht hier van. Indien van toepassing zullen deze gegevens ook

onderdeel vormen van het PCL en/of RVC-archief. Ook verklaren de ouder(s)/verzorger(s) kennis te hebben genomen van de ”Leefregels van Singelland”

(zie website) en zijn mede aanspreekbaar op het naleven van deze regels. Zij gaan ook akkoord met terugkoppeling schoolloopbaangegevens van

Singelland (bijv. rapportcijfers) naar de basisschool en overdracht naar andere scholen en geven toestemming voor eventuele onderzoeken.

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Datum:

Inzenden vóór 15 maart aan de locatie van uw keuze. Het verloop van de aanmelding is als volgt:

De basisschool en de ouders krijgen een bevestiging van ontvangst van de aanmelding. In mei krijgen ouders bericht over de toelating en krijgen de leer-

lingen een uitnodiging voor een kennismaking op school. Als daartoe aanleiding is zal Singelland eerder contact opnemen met de ouders en de basisschool.

IN TE VULLEN DOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S) (VERVOLG)

anders, namelijk:

Ruimte voor opmerkingen:

School

1

2

Plaats Periode Groep(en)

Heeft de leerling ook op andere scholen gezeten gedurende zijn/haar basisonderwijs?           ja            nee           Zo ja welke?

OSG Singelland verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, dit hebben we vastgelegd in een privacyverklaring.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: privacy@singelland.nl



Onderwijskundig rapport

Schoolverleden

Schoolverloop

1. Advies basisschool
a. niveau:
Graag het niveau van de leerling aankruisen:

    Graag aankruisen

Graag de ingevulde matrix Plaatsingswijzer aanleveren voor het niveau en de aangrenzende niveaus.

* Een schriftelijke onderbouwing is gewenst via bijgevoegd formulier "schriftelijke toelichting" als u een leerling aanmeldt voor
het praktijkonderwijs, lwo, oom, de structuurklas of het gymnasium.

2. Aanmelden OOM/LWO

Naam huidige school:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Brinnummer basisschool:

Plaats:

E-mailadres:

                       Indien ja, dan altijd het bijgevoegde, blauwe formulier ”schriftelijke toelichting” ingevuld meesturen!ja          nee

DIT ONDERDEEL IN TE VULLEN DOOR DE BASISSCHOOL

praktijkschool schakelklas vmbo B vmbo B/K vmbo K vmbo T/Hvmbo K/T vmbo T havo havo H/V vwo gymnasium*

b. bij voorkeur in OOM (alléén op de VHS)*

bij voorkeur in de structuurklas (alléén op Het Drachtster Lyceum)*

startniveau bij een gemengd advies (alléén in Burgum): 

leerling heeft een groep twee keer gedaan, namelijk groep:

leerling heeft een groep overgeslagen, namelijk groep:



Functioneren van de leerling t.a.v. schooltaken en werkhouding

IN TE VULLEN DOOR DE BASISSCHOOL (VERVOLG)

Er is door onderzoek vastgesteld dat er sprake is van:

*indien ‘Ja’ graag bijvoegen

dyslexie TOS SH n.v.t.dyscalculie hoogbegaafdheid

De leerling heeft problemen met de grove motoriek, nl.

De leerling heeft problemen met de fijne motoriek, nl.

Motoriek

Aanvullende informatie:

Er is sprake van bovengemiddeld geoorloofd/ongeoorloofd verzuim. Reden:

De leerling is besproken in het zorgteam. Reden:

De leerling onderscheidt zich in positieve zin door:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Is bij één van de items “Ja” aangevinkt, dan graag verklaring bijvoegen.

Is er sprake van:

Diagnose ASS (o.a. pdd-nos, Asperger)

Andere diagnose, namelijk:

Ja Nee Ja Nee
Ja Nee

ADHD
ADD

Diagnose

Is er sprake van extra onderwijsondersteuning (via arrangement o.i.d.)? Ja Nee

Heeft een leerling een OPP? Ja* Nee

Gedrag regulerende vaardigheden

Handelt impulsief

Reageert snel geëmotioneerd

Is snel afgeleid

Start zelfstandig

opdracht

Werkt onsamenhangend

Kan niet omgaan

met plotselinge veranderingen

Sociale vaardigheden

Gedraagt zich negatief

naar medeleerlingen

Heeft nauwelijks aansluiting

in de groep

Vindt samenwerken lastig

Is kwetsbaar/onzeker

Denkvaardigheden

Vergeet

werkinstructies/feiten

Kan niet plannen

Vaak spullen kwijt

Heeft moeite met inschatten

van de tijd

Is niet kritisch op eigen werk

Handelt doordacht

Heeft emoties onder controle

Werkt geconcentreerd door

Heeft hulp nodig bij het starten

van een opdracht

Werkt gericht naar een doel

Is flexibel en

past zich snel aan

Gaat goed om

met medeleerlingen

Ligt goed in de groep

Kan goed samenwerken

Is weerbaar

Onthoudt

werkinstructies/feiten

Plant uitstekend

Is goed georganiseerd

Kan tijd

uitstekend inschatten

Controleert eigen werk



Opvattingen van de ouder(s)/verzorger(s)

Het door ouders gewenste niveau van plaatsing van het kind:

Wanneer er verschil van mening tussen ouder(s)/verzorger(s) en school t.a.v. het advies, genoemde problemen, voorgestelde oplossing(en) of anderszins

bestaat, hier graag toelichten:

Naam:

Datum:

Functie:

Handtekening:

Ondertekening



SCHRIFTELIJKE TOELICHTING
aanmelding praktijkschool De Venen 
plaatsingswens OOM/LWOO
aanmelding gymnasiumklas Het Drachtster Lyceum
plaatsingswens Maatwerkklas (voorheen Structuurklas)

Aankruisen wat van toepassing is:

Mate van ondersteuning door de docent op het gebied van:

Cognitie en didactiek

Taak- en werkhouding

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Geheugen

Aandacht en concentratie

Snelheid van informatieverwerking

Afstemmen op de ander

Eventuele toelichting

bijna nooit soms vaak zeer vaak
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