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 GEGEVENS LEERLING

Voornamen (voluit):     Jongen     Meisje

Achternaam:  

Roepnaam:  

BSN nummer:   > kopie ID kaart of paspoort bijvoegen

Geboortedatum:   Geboorteplaats:  

Nationaliteit:   In Nederland sinds:  

Woonadres (straat + huisnummer):  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer leerling:   Telefoonnummer thuis:  

Bij geen gehoor:   Naam / relatie:  

Geloofsovertuiging:  

Leerling woont bij:  ouders   vader  moeder  voogd 	verzorger

Leerling wordt aangemeld door:  ouders   vader  moeder  voogd 	verzorger

Naam huisarts:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Zwemdiploma    Ja     Nee    Mag zonder toezicht zwemmen    Ja     Nee

 GEGEVENS VADER / VOOGD / VERZORGER

Naam en voorletters:   Gezag:   Ja    Nee

Woonadres (straat + huisnummer):  

Postcode en woonplaats:  

Nationaliteit:   Geboorteland:  

Beroep:   

Tijdens schooltijden te bereiken op telefoonnummer:  

E-mailadres:   Informeren/uitnodigen ouderavonden:   Ja    Nee

 GEGEVENS MOEDER / VOOGDES / VERZORGSTER

Naam en voorletters:   Gezag:   Ja    Nee

Woonadres (straat + huisnummer):  

Postcode en woonplaats:  

Nationaliteit:   Geboorteland:  

Beroep:   

Tijdens schooltijden te bereiken op telefoonnummer:  

E-mailadres:    Informeren/uitnodigen ouderavonden:   Ja    Nee
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 SAMENSTELLING GEZIN

Naam  Leeftijd  Opleiding   Relatie leerling

       

       

       

       

       

       

 SCHOOLLOOPBAAN

Huidige school  

Vorige school / scholen  

 

 
 

 MEDISCHE GEGEVENS

Vastgestelde diagnose:  

Lichamelijke beperking (bijvoorbeeld bril, motoriek etc.):  

Medische bijzonderheden:   

Medicijngebruik:  

Indicatiestelling (bv ASVZ), welke:  

In behandeling bij een specialist of instantie:       Ja      Nee

Zo ja, welke: 

Naam hulpverlener 1:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Naam hulpverlener 2:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

 ALGEMEEN  

Hoe is de ontwikkeling van uw kind verlopen vanaf de geboorte?
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Hoe ervaart u uw kind in de thuissituatie?

 

 

Welke tips heeft u voor de juiste aanpak van uw kind?

Wat wel doen:  

 

 

Wat niet doen:  

 

 

Hoe ervaart u de zelfstandigheid van uw kind (bijvoorbeeld reizen etc.)? 

 

 

Wat zijn de talenten van uw kind (hobby/sport)?   

 

 

Hoe is het contact met vrienden/vriendinnen/medeleerlingen?               

 

 

Hoe is het contact met volwassenen/leerkrachten?               

 

 

Wat is volgens u de reden van de verwijzing naar Praktijkonderwijs?  

 

 

Hoe denkt u over Praktijkonderwijs?  

 

 

 TOEKOMSTVERWACHTING    

Leerling:    Ouder(s)/verzorger(s): 

 Arbeid, wens    Arbeid, wens  

 Arbeid, met begeleiding   Arbeid, met begeleiding

 Vervolgonderwijs (VMBO/ROC)   Vervolgonderwijs (VMBO/ROC)

 Anders, nl.:    Anders, nl.:  

  



AKKOORD EN TOESTEMMINGSVERKLARINGEN
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 VERKLARING SCHOOL

•  De school verplicht zich binnen 6 weken na ondertekening van deze verklaring een besluit te nemen over de 
aanmelding en dit schriftelijk aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) te melden.

•  Bij afwijzing van de leerling gaat de school na overleg met de wettelijke vertegenwoordigers van een leerling 
met zorgplicht op zoek naar een passende onderwijs plek voor de leerling.

•  Als deze plek niet wordt gevonden wordt de leerling (voorlopig) op de school van aanmelding geplaatst.
•  Als de school niet binnen 6 weken en bij nader onderzoek binnen 10 weken een besluit kenbaar maakt wordt 

de leerling (voorlopig) op deze locatie als leerling geplaatst.
•  De 6 weken gaat in zodra het dossier van de leerling volledig is en kan worden uitgebreid naar 10 weken als 

er meer onderzoek noodzakelijk is

 VERKLARING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS

•  De wettelijke vertegenwoordigers (ouder, verzorgers of voogd) hebben een ondertekend 
aanmeldingsformulier ingeleverd.

•  De wettelijke vertegenwoordigers hebben alle informatie verstrekt die de school nodig heeft om een 
gefundeerd besluit te nemen over de toelating (o.a. advies school, extra ondersteuning afgelopen jaar, 
externe ondersteuning, diagnoses).

•  De wettelijke vertegenwoordigers onderschrijven de grondbeginselen van de school (zoals geloof en 
onderwijsprincipes).

•  Het gewenste niveau voor de leerling komt overeen met het door de huidige school geadviseerde niveau.
•  Bij aanmelding op meerdere scholen hebben de wettelijke vertegenwoordigers aangegeven welke de 

school van hun voorkeur is; de termijn van 6 weken geldt voor de school van voorkeur en niet voor de overige 
scholen.

 TOESTEMMINGSVERKLARING                                                       

Wettelijke vertegenwoordiger verklaart dat hij/zij zijn/haar zoon/dochter toestemming geeft tot het 
volgen van onderwijs buiten de school in de vorm van maatschappelijke stage, stage in leerwerkplaats en 
bedrijfsstage om arbeidstraining te ondergaan, met de bedoeling om de leerling voor te bereiden op het 
werken in de maatschappij.
 
School en ouders spannen zich in om de leerling na zijn/haar schoolcarrière, zelfstandig te laten functioneren 
in de maatschappij op de gebieden wonen, werken en vrije tijd. School verwacht dat ouders/verzorgers en 
leerling bij de OPP gesprekken aanwezig zijn. 

De wettelijke vertegenwoordigers accepteren de gedragsregels van de school voor leerlingen en bezoekers en 
zullen hun zoon/dochter er op aanspreken indien nodig.    
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Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de aanmelding van bovengenoemde leerling  
op Accent Praktijkonderwijs, locatie:

 Capelle 

 Centrum

 Delfhaven

 Hoogvliet

en verstrekt de school de unieke code van Onderwijs transparant. 

Unieke code:  

Indien de code niet aanwezig is, geeft ondergetekende toestemming om bij de verwijzende/vorige school de 
volgende documenten op te vragen: 

 Onderwijskundig rapport/OPP

  Ondertekend verslag van intelligentie onderzoek, niet ouder dan twee jaar. En indien van toepassing en 
relevant: verslagen van overige onderzoeken, bijvoorbeeld: psychologische, pedagogische/didactische, 
medische en logopedische onderzoeken.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de juistheid van bovenstaande gegevens en heeft er geen 
bezwaar tegen dat de leden van de commissie van toelating/begeleiding de gegevens inzien. 

Ondergetekende geeft      wel       geen 
toestemming voor publicatie van beeldmateriaal (foto, video, film etc.) van de aangemelde leerling. 

Getekend te   Datum  
 

Ouder(s)/verzorger(s)   Leerling

Handtekening:  Handtekening:

Namens Accent Praktijkonderwijs, naam:  
 
Handtekening:
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