Aanmeldformulier
Persoonsgegevens van de leerling
Roepnaam:
Achternaam:
Voornamen (voluit):
Geslacht:
Burgerservicenummer (kopie idbewijs bijsluiten):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Tel. nummer in geval van nood:
Persoonlijke gegevens van de verzorgers
Verzorger 1
Relatie tot kind:
Achternaam:
Voorletters:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Straat+nr:
Pcode+plaats:
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Mobiel:
E-mail:
Gezag ligt bij:

Verzorger 2
Relatie tot kind:
Achternaam:
Voorletters:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Straat+nr:
Pcode+plaats:
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Mobiel:
E-mail:
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www.prodepoort.nl, poort@scoh.nl

Datum:

Ondertekening verzorgers:
Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Gegevens toeleverende school
Naam van de school:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Naam contactpersoon:
Laatst bezochte groep:
Hoeveel jaren zijn op deze school
doorgebracht?
Omschrijving gedrag:
Gevolgde praktijklessen:
Zwemdiploma’s:

Praktijkschool De Poort, 2e Sweelinckstraat 160, 2517HB Den Haag, 070-3588970
www.prodepoort.nl, poort@scoh.nl

Toestemmingsformulier
Om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden op onze school, kan het nodig zijn om extra
informatie op te vragen. Ook kan het nodig zijn om nader onderzoek te doen of een
bespreking te houden. Hiervoor hebben wij wettelijk uw toestemming nodig. U geeft
toestemming door de rondjes aan te vinken en het formulier te ondertekenen.
Ten behoeve van informatie en gegevens uitwisselen met voorgaande scholen en met
betrokken externe instanties en de keuze voor de Poort geeft u toestemming voor:
o Een observatie te verrichten op de aanleverende school ten behoeven van de
aanmelding.
o Onderzoek te verrichten bij de aanleverende school ten behoeven van de aanmelding
door het zorgteam.
o De leerling een periode mee te laten lopen op de Poort ten behoeve van de
aanmelding.
o Onderzoek te verrichten door het zorgteam ten behoeve van de juiste begeleiding op
school. Het onderzoek zal in ieder geval bestaan uit het afnemen van de NPV-J2.
o Bespreking in het interne zorgteam.
o Bespreking in het JES overleg van de school. Dit is het zorgteam, aangevuld met de
externe leden: De schoolondersteuner (SOT-er), de leerplichtambtenaar, de
schoolarts, een medewerker van bureau Jeugdzorg en eventueel de school,- en/of
wijkagent.
o Uitwisseling met de basisschool op de POVO markt van november van dit jaar.
o Foto’s plaatsen van uw zoon of dochter op de website en schooldocumenten.
o Dat u het eens bent met de aanmelding van uw zoon / dochter op De Poort, school
voor praktijkonderwijs.
o In te stemmen met het schoolplan van de Poort.
o Het beschikbaar stellen door de directie van onderzoeksgegevens Samenwerkingsverband Zuid-Holland West en het ter inzage geven aan de docenten van de Poort.
Datum:
Plaats:
Naam ouders/verzorgers:
Naam leerling:
*aankruisen waar u toestemming voor geeft!!

Handtekening ouders / verzorgers:
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