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Aanmeldingsformulier VO 2018-2019 
IN TE VULLEN DOOR DE BASISSCHOOL 

Voornaam leerling  ....................................................... Naam basisschool  .............................................................. 

Achternaam leerling ................................................……. Brinnummer  .............................................................. 

Geboortedatum leerling  .................................………………. Naam contactpersoon ……………………………………………………… 

E-mail contactpersoon ……………………………………………………… Tel.nr. contactpersoon ……………………………………………………… 

 

Advies basisschool1 voor opleiding (bij een eventueel dubbeladvies twee hokjes aankruisen) 

 Meppel   Diever  

 praktijkonderwijs  vmbo basis   vmbo kader     vmbo theoretische leerweg 

 havo   atheneum   vwo+    gymnasium                vso 

Keuze voor een Talentprogramma vmbo basis & vmbo kader & vmbo theoretische leerweg in Meppel:  

 Media & Ict    Mode & Design  Sport & Gezondheid    Techniek & Innovatie    Vind je talent    

Keuze voor een van onze sportklassen:     Sportklas Diever       Sportklas havo-vwo Lyceum Meppel    

 

Ouder(s)/verzorger(s) delen dit advies        ja   nee 

 

Gegevens plaatsingswijzer (zie 'Toelichting bij aanmelding van leerlingen door het basisonderwijs' - bijlage) 

· de uitkomst van de plaatsingswijzer invullen s.v.p. (matrix als PDF meezenden bij digitale overdracht) 

· en - indien mogelijk - de gewenste brugklas aangeven 

Plaatsingsprofiel 

Niveau: …………………………….. Profiel: ………....…..…………….. Brugklas (voorstel): ……..……………..…………………..…. 

 Leerling komt in aanmerking voor lwoo 

 Leerling komt in aanmerking voor een ontwikkelingsperspectief/arrangement 

 

Dyslexie/dyscalculie 

Is er sprake van dyslexie?          ja   nee 

Is er sprake van dyscalculie?         ja   nee 

Als er sprake is van dyslexie of dyscalculie: de officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring plus het onderzoeks-

verslag als PDF meezenden in de digitale overdracht.  

 
Bewijs van uitschrijving 

Bewijs van uitschrijving als PDF meezenden in de digitale overdracht.  

 
Onderwijskundig Rapport (zorgrapport) 

Is er sprake van extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs?   ja   nee 

Indien ja, dan graag het ontwikkelingsperspectief invullen, het mede laten ondertekenen door de ou-

der(s)/verzorger(s) en het als PDF meezenden in de digitale overdracht. Indien nee, dan kunt u hieronder 

eventueel opvallende kenmerken van de leerling noteren:  

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

                                           
1Het advies van de basisschool is bindend. Naar aanleiding van de uitkomst van de eindtoets kan de basisschool het advies 
naar boven toe aanpassen.  


