Aanmeldingsformulier
schooljaar 2019-2020
Gegevens leerling (in te vullen door ouder(s)/verzorger(s))
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
BSN (invullen verplicht)

Leerlingnummer (in te vullen door school)

Toelichting op het aanmeldingsformulier Wartburg College
Het aanmeldingsformulier bestaat uit twee onderdelen:
l
Het Aanmeldingsformulier voor ouder(s)/verzorger(s) (door hen in te vullen en te ondertekenen)
l
Het Onderwijskundig Rapport (in te vullen door de basisschool en ter goedkeuring te ondertekenen
		
door ouder(s)/verzorger(s)
Het Onderwijskundig Rapport bestaat uit twee delen:
                A.
In te vullen voor alle leerlingen (door de basisschool in te vullen en te ondertekenen door ouder(s)/verzorger(s))
(vervolg) A.
In te vullen door de basisschool voor leerlingen die aangemeld worden voor LWOO/PrO/De Burcht of voor leerlingen
met specifieke ondersteuningsbehoefte
Vanaf 1 maart worden aanmeldingen in behandeling genomen. Graag ontvangen we uiterlijk 31 maart de formulieren weer terug.
Formeel kan aangemeld worden tot 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar.
Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) een aanmeldingsformulier met een specifieke ondersteuningsvraag hebben ingestuurd,
ontvangen zij van de school een ontvangstbevestiging met daarin een korte schets van de vervolgprocedure en neemt het
Wartburg College binnen zes weken een beslissing over de plaatsing. Mocht de school er door omstandigheden niet in slagen
om binnen deze zes weken een beslissing te nemen, dan kan de procedure met nog eens vier weken worden verlengd.
Raadpleeg bij het invullen en adviseren de Warburgplaatsingswijzer op www.wartburg.nl/wartburgplaatsingswijzer.

Locaties
Guido de Brès				
Smeetslandseweg 127
3079 CR Rotterdam-IJsselmonde
Postbus 9202, 3007 AE Rotterdam
(010) 292 39 00
infoguido@wartburg.nl

Marnix
Prof. Waterinklaan 41
3312 KM Dordrecht
Postbus 329, 3300 AH Dordrecht
(078) 639 28 00
infomarnix@wartburg.nl

Revius						
Beroepencollege De Swaef
President Rooseveltweg 11
Carnissesingel 20
3068 TR Rotterdam-Zevenkamp
3084 NA Rotterdam-Carnisse
Postbus 85150, 3009 MD Rotterdam
Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam
(010) 286 60 00
(010) 480 14 22
inforevius@wartburg.nl
			infoswaef@wartburg.nl
College van Bestuur en stafbureau			
De Burcht
Carnissesingel 20
Carnissesingel 20
3084 NA Rotterdam-Carnisse
3084 NA Rotterdam-Carnisse
Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam
Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam
(0180) 72 66 50
(010) 493 35 20
info@wartburg.nl  				deburcht@wartburg.nl

2

Aanmeldingsformulier
In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)

Datum ontvangst
(in te vullen door school)

1. Gegevens leerling (vervolg voorkant)

☐ mannelijk       ☐ vrouwelijk

Geboortedatum

……………………………..……………....		

Geslacht 		

Geboorteplaats

……………………………..……………....		

In Nederland sinds ……………………………..…………….....

Geboorteland

……………………………..……………....		

Nationaliteit

……………………………..…………….....

2. Adresgegevens
Straat en huisnummer

……………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon

……………………………...………….…………………………...……… geheim nummer

Mobiel nummer*		

……………………………...………….…………………………...……… geheim nummer

E-mail*

…………………………………………………………. ……………………………………………………….………

☐ ja ☐ nee
☐ ja ☐ nee

* Nummer en e-mail van de leerling invullen.
(De school gebruikt e-mail en telefoonnummer om de leerling te informeren. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.)

3. Aanmelding voor locatie/opleiding

(Geef hier de locatie, de onderwijssoort en het leerjaar aan)

☐ Guido de Brès

☐ Marnix

☐ Revius

☐ De Swaef *

☐ De Burcht *

☐
☐
☐
☐
☐

☐ praktijkonderwijs
☐ vmbo-basis
☐ vmbo-kader
☐  vmbo-gt
☐ havo
☐ vwo

☐ mavo
☐ havo
☐ vwo

☐ vmbo-basis
☐ vmbo-kader
☐ vmbo-gemengd
☐  vmbo-gemengd PLUS

☐ vmbo-basis
☐ vmbo-kader
☐ vmbo-g
☐ vmbo-g+
☐ mavo
☐ havo
☐ vwo

Leerjaar: ………

Leerjaar: ………

Leerjaar: ………

Leerjaar: ………

mavo
havo
vwo
tto-vwo
tto-gymnasium

Leerjaar: ………

* In geval van aanmelding voor leerjaar 3 of 4 voor het vmbo, vult u ook het onderstaande in:

Sector

☐  Zorg en Welzijn

		

☐  Bouwen, Wonen en Interieur             ☐  Economie & Ondernemen
☐  Produceren, Installeren en Energie
☐  Mobiliteit en Transport

Profiel			
			
			

4. Specifieke ondersteuningsbehoefte

(Kruis aan of er voor uw kind sprake is van specifieke ondersteuningsbehoefte. Zo ja, laat ook het vervolg van deel A invullen door de basisschool.)

☐ niet van toepassing
☐ dyslexie
☐ lwoo		
☐  ADHD of ADD
☐  PrO
☐ overig:……………………………………..
☐ stoornis in autistisch spectrum
5. Gegevens school van herkomst
Naam school		

		………………………………….……………………………………………………….………....

Adres				

………………………………….……………………………………………………….………....

Postcode

………………………………….……………………………………………………….………....

Woonplaats

		………………………………….……………………………………………………….………....

Telefoonnummer

		………………………………….……………………………………………………….………....

Groepsleerkracht/mentor		

…………………………………….……………………………………………………….………

Leerling zit nu in groep/klas/type onderwijs

………………………………….……………………………………………………….………....
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Aanmeldingsformulier
6. Gegevens ouders(s)/verzorgers(s)
Vader/verzorger							Moeder/verzorgster
Achternaam		

………………………..…………..……..

Achternaam		

………………………..……..….....

Voorvoegsel(s)		

………………………..…………..……..

Voorvoegsel(s)		

………………………..……..….....

Voorletter(s)		

………………………..…………..……..

Voorletter(s)		

………………………..……..….....

Geboortedatum

………………………..…………..……..

Geboortedatum

………………………..……..….....

Beroep			

………………………..…………..……..

Beroep			

………………………..……..….....

Adres*			

………………………..…………..……..

Adres*			

………………………..……..….....

Postcode*		 ………………………..…………..……..

Postcode*		 ………………………..……..….....

Woonplaats*		

………………………..…………..……..

Woonplaats*		

………………………..……..….....

Telefoonnummer*

………………………..…………..……..

Telefoonnummer*

………………………..……..….....

Mobiel nummer

………………………..…………..……..

Mobiel nummer

………………………..……..….....

E-mail

………………………..…………..……..

E-mail**			

………………………..……..….....

IBAN 			
Tenaamstelling

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

…………………………………………………………………………………………..……….…………..……….…..

* alleen invullen indien gegevens anders zijn dan bij adresgegevens leerling
** alleen indien nodig, zie vraag over gezinssituatie

7. Kerkelijke gezindte

☐  Christelijke Gereformeerde Kerken
☐  Gereformeerde Gemeenten
☐  Gereformeerde Gemeenten in Nederland
☐  Hersteld Hervormde Kerk
☐ Oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland)

       

☐  Protestantse Kerk in Nederland (hervormde gemeenten
       die gebonden zijn aan  het gereformeerd belijden),
       wijkgemeente …………………….....................................................
☐  anders, nl. …………………………………..……..……..……............

8. Gezinssituatie
Zijn beide ouders nog in leven?

☐

Indien nee, wie is overleden en wanneer?

………………………………………………………………………………………………….....

Leven de ouders gescheiden?

☐

Indien ja, sinds wanneer?

……………………………………………………………………………………………………..

Indien ja, wie heeft het ouderlijk gezag?*

☐

Uit hoeveel kinderen bestaat het gezin?

…………………………………………………….…………………….….................................

ja		
ja		
vader

☐
☐
☐

nee
nee
moeder

☐  beide

Het hoeveelste kind is de aangemelde leerling? …………………………………………………….…………………….….................................
Eventuele bijzonderheden van het gezin die u voor de school van belang acht?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Wij informeren ouders met het ouderlijk gezag op gelijke wijze. Als er sprake is van één ouder met het ouderlijk gezag, gaan wij ervan uit dat de
ouder met het ouderlijk gezag de andere ouder informeert. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids.
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Aanmeldingsformulier
9. Medische bijzonderheden
Bij welke ziektekostenverzekeraar bent u aangesloten?

…………………………………………………….…………………….…..............

Wat is uw polisnummer?

…………………………………………………….…………………….…..............

Naam en telefoonnummer huisarts			

…………………………………………………….…………………….…..............

Is de leerling langdurig ziek geweest?

☐ ja

Indien ja, gedurende welke periode(n)?

…………………………………………………….…………………….…..............

Staat hij/zij nu onder medische controle?

☐ ja

Eventuele toelichting

…………………………………………………….…………………….…..............

☐ nee
☐ nee

Zijn er bijzonderheden t.a.v. het gezichtsvermogen en/of gehoor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

☐ ja

Draagt hij/zij een gehoorapparaat?

☐ nee

Zijn er lichamelijke en/of psychische problemen (ziekten) die de school moet weten om goed om te kunnen gaan met de leerling?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Gebruikt uw kind regelmatig medicijnen?

☐ ja

☐ nee

Indien ja, welke? ………………………………………………………………………………………..................................................................

10. Ondertekening
Grondslagverklaring
Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier tekent u ook de grondslagverklaring (zie pag. 6).
Wanneer u de grondslagverklaring niet kunt of wilt ondertekenen, vernemen wij graag van u wat de achterliggende reden daarvan
is ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Toestemming contact derden
Als uw kind wordt aangemeld voor lwoo/PrO of een andere specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, dan vragen wij u toestemming
om zo nodig contact te leggen met hulpverlenende instanties. Wilt u, met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier,
deze toestemming geven?     ☐ ja

☐ nee

Toestemming voor overige punten
Verder geeft u bij het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier ook toestemming voor:
• het deelnemen van uw kind aan excursies die een integraal onderdeel van het onderwijsprogramma vormen;
• het publiceren van de examenuitslag van uw kind;
• het doorgeven van uw adres aan de 'Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio
Rotterdam/Dordrecht' voor het vragen van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
Datum ……………………………………………

Plaats …………………………………………………...........................................

Handtekening vader/verzorger:			

Handtekening moeder/verzorgster:

……………………………………………….........		

…………………………………………………......................................................

Wilt u dit ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de basisschool
voor het verder invullen van het aanmeldingsformulier?
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Grondslagverklaring
Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier (op pag.5) verklaart u:
1. kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde grondslag en doelstelling van de stichting voor christelijk voortgezet
   onderwijs op reformatorische grondslag 'De Wartburg', gevestigd te Rotterdam.
2. de onder 1. bedoelde grondslag en doelstelling te onderschrijven en bereid te zijn de naar het oordeel van het College van Bestuur
    en schoolleiding van deze scholengemeenschap hieruit voortvloeiende principiële verplichtingen inzake school en onderwijs zoals   
    vermeld in de Introgids (p. 2-5), voor zijn/haar kind(eren) hierboven genoemd te aanvaarden.
3. kennis te hebben genomen van de mededeling van het College van Bestuur van het Wartburg College dat slechts zij die verklaard
    hebben de grondslag en de doelstelling van deze scholengemeenschap te onderschrijven, kandidaat kunnen worden gesteld voor
    verkiezing tot lid van de medezeggenschapsraad, die aan de locaties van deze scholengemeenschap verbonden is.
Grondslag en doelstelling:
Artikel 2, lid 1 uit de statuten: De stichting heeft tot doel het verstrekken van onderwijs en de daaraan gerelateerde begeleiding van
kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden op de in het derde
lid vermelde grondslag en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Artikel 2, lid 3 uit de statuten: De stichting belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift, zijnde het onfeilbaar Woord van God, als enige
grondslag voor leer en leven. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale
Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, als op de Heilige Schrift gegrond.
Alle handelingen en uitspraken van de stichting alsmede het beoogde onderwijs zullen hiermede in overeenstemming moeten zijn.
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Deel A: Onderwijskundig Rapport
Nadat ook de informatie in OSO compleet is, verzoeken wij u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier
ondertekend op te sturen naar de locatie waarvoor de leerling wordt aangemeld.

In te vullen door de basisschool
N.B. Raadpleeg bij het invullen de Wartburgplaatsingswijzer op www.wartburg.nl/wartburgplaatsingswijzer.

1. Gegevens huidige school
Naam		

…………………………………………………………………………………………....………………………………....………

BRIN		

…………………………………………………………………………………………....…………………………………....……

E-mail

…………………………………………………………………………………………....……………………………………....…

2. Deze rapportage is opgemaakt door
Naam		

…………………………………………………………………………………………....……………………………………....…

Functie		

…………………………………………………………………………………………....……………………………………....…

E-mail

…………………………………………………………………………………………....……………………………………....…

Datum

…………………………………………………………………………………………....……………………………………....…

Aantal bijlagen

…………………………………………………………………………………………....……………………………………....…

3. Kennisname van het ingevulde formulier
Besproken met de ouders d.d. …………………………...................		
De ouder(s)/verzorger(s) zijn  ☐ wel

☐ niet

akkoord met de overdracht van deze rapportage en zijn op de hoogte van de inhoud.

Handtekening vertegenwoordiger school:

…………………………..................…..................

4. Advies basisschool
Geef bij voorkeur een enkelvoudig advies, een gedeeld advies is mogelijk.

☐ Guido de Brès

☐ Marnix

☐ Revius

☐ De Swaef

☐ De Burcht

☐
☐
☐
☐
☐

☐ praktijkonderwijs
☐ vmbo-basis
☐ vmbo-kader
☐  vmbo-gt
☐ havo
☐ vwo

☐ mavo
☐ havo
☐ vwo

☐ vmbo-basis
☐ vmbo-kader
☐ vmbo-gemengd
☐  vmbo-gemengd PLUS

☐ vmbo-basis
☐ vmbo-kader
☐ vmbo-g
☐ vmbo-g+
☐.mavo
☐.havo
☐.vwo

mavo
havo
vwo
tto-vwo
tto-gymnasium

.

5. Diagnose (indien vastgesteld)
In het geval van een diagnose ook het vervolg van deel A invullen. Graag onderzoeksverslagen en verklaring van deskundigen mee sturen.
Er is sprake van:

☐ een lichamelijke ziekte of handicap. Toelichting …………………………………………………………....…………………………………...
☐ dyslexie
☐ dyscalculie
☐ ADHD of ADD
☐ ODD
☐ PDD-NOS, Asperger of aanverwante stoornis
☐ NLD
☐ overig: …………………..........................................................................................................................................……………………………
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Deel A: Onderwijskundig Rapport
6. Persoonlijkheidsfactoren
Aankruisen indien er sprake is van een probleem

☐ relatie met de leerkracht
☐ omgang met klasgenoten
☐ faalangst

☐ weerbaarheid
☐ hyperactiviteit
☐ zelfbeeld
☐ agressiebeheersing
☐ …………………………………………………………….........................................................

7. Werkhouding
Aankruisen indien er sprake is van een probleem

☐ tempo
☐ motivatie
☐ werkhouding
☐ zelfstandigheid
☐ concentratie
☐ taakgerichtheid
☐ ……………………………………………………..…………………………………………………………..………………………………….....
8. Sociaal- emotioneel functioneren
Graag het verslag van testen die u hiervoor hebt afgenomen als bijlage toevoegen.
Geef eventueel een toelichting op het sociaal-emotioneel functioneren.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

9. Interne hulp
Heeft de leerling de laatste jaren extra hulp gekregen? Zo ja, welke hulp?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Externe hulp
Zijn er hulpverleningsinstanties die deze leerling begeleid hebben? Zo ja, welke instantie en hoelang?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Bijzondere gegevens en aanvullende informatie
Zijn er nog andere bijzonderheden te vermelden zoals bijvoorbeeld bijzondere gezinsomstandigheden, medische problemen?
Wilt u nog extra informatie over de leerling verstrekken, maak dan gebruik van onderstaande ruimte.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

12. Thuissituatie (geef een korte omschrijving van de thuissituatie van de leerling)

☐ geen bijzonderheden

☐ wel bijzonderheden (beschrijf hieronder)

…………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………....

13. Huiswerkbegeleiding
Bij het zelfstandig maken van huiswerk zal deze leerling:

☐ geen hulp/toezicht nodig hebben ☐ enige hulp/toezicht nodig hebben    ☐ veel hulp/toezicht nodig hebben
14. Schoolverzuim
Is er sprake van geoorloofd verzuim?
Is er sprake van ongeoorloofd verzuim?

☐ nee ☐ ja
☐ nee ☐ ja

Toelichting: ………………………………………………………

Is er sprake van ziekte?

☐ nee ☐ ja

Toelichting: ……………………………………………………...
Is de leerplichtambtenaar ingeschakeld?

☐ nee ☐ ja
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Deel A: Onderwijskundig Rapport
15. Aanvullend gesprek
Is over deze leerling mondelinge toelichting gewenst?

☐ ja
☐ ja

 Door de school?   
 Door de ouder(s)/verzorger(s)?

☐ nee
☐ nee

De hieronder gevraagde gegevens bij voorkeur aanleveren via OSO.
De gegevens die niet digitaal beschikbaar zijn, vragen wij u in dit formulier in te vullen.
Aandachtspunten OSO:
• Voeg een uitdraai van de grafiek met toetsresultaten als pdf-document toe.
• Vul het schooladvies ook in bij het leerlingvolgsysteem.
• Vergeet niet OSO aan te vinken in het leerlingvolgsysteem zodat wij de informatie kunnen zien.
• Controleer of het BSN-nummer van de leerling ingevuld is op de voorkant van het formulier, dit is noodzakelijk voor OSO.

16. Schoolloopbaan (N.B. s.v.p. alles invullen wat van toepassing is)
Basisonderwijs:

Groepsverloop: (hieronder aankruisen s.v.p.)

Van 20 ...... t/m 20 ......

1

Speciaal basisonderwijs:

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Speciaal onderwijs:			

Van 20 …… t/m 20 ……			Van 20 …… t/m 20 ……
Aantal leerjaren: ……..... 		Aantal leerjaren: …….....		
			
Schoolloopbaan in een ander land:

					

Voortgezet onderwijs: (zij-instromers) :		

Van 20 …… t/m 20 ……			Van 20 …… t/m 20 …… soort: …………….		
Datum van binnenkomst in

Leerling in klas 1 vanaf: ……………………...

Nederland volgens IND-formulier
(indien relevant): ……			

17. Leervorderingen uit het leerlingvolgsysteem
Didactische
vaardigheid

M6
Ruwe score

Vaardigheidsscore*

M7
Ruwe score

M8

Vaardigheidsscore*

Ruwe score

Vaardigheidsscore*

Begrijpend
lezen
Technisch
lezen DMT
Rekenen
en Wiskunde
Spelling,
niet w.w.
* De vaardigheidsscore moet altijd worden ingevuld.

18. Entree-toets groep 7 primair onderwijs

CITO A B C D E

(indien afgenomen en/of bekend)

Taal

A

B

C

D

E

Toetsdatum:

…………………………………….

Rekenen

A

B

C

D

E

…………………………………….

Informatieverwerking

A

B

C

D

E

Wereldoriëntatie

A

B

C

D

E

Standaardscore:		

Is er sprake geweest van bijzondere aanpassingen bij de afname?

☐ nee ☐ ja, nl.: …………………………………………………………………………………………....……………………………………....
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Deel A: Onderwijskundig Rapport (vervolg)
In te vullen door de basisschool, op papier, als aanvulling op deel A als de leerling aangemeld wordt voor
locatie De Burcht/lwoo/PrO of voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte.
19. Aanmelding voor:*

☐ lwoo
☐ PrO
☐ locatie De Burcht
☐ andere ondersteuningsbehoefte
* De toelatingscommissie neemt hierover een besluit.

20. Intelligentie
Gebruikte test*

Testdatum

Totaal IQ

Opmerking
Verplicht bij aanmelding
voor de Burcht, de test mag
maximaal twee jaar oud zijn

WISC-III (evt. V)

NIO
Anders, nl.

Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………....
* Het gaat hier om testen voor zover deze afgenomen zijn en de uitslag bij de school bekend is. Bijlage (ondertekend) verplicht!

21. Leervorderingen uit het leerlingvolgsysteem
Gegevens waarbij de tabel van vraag 10 niet toereikend was, hieronder alsnog invullen.
Didactische
vaardigheid

Toets en
toetsversie 1)

Toets
datum 2)

Ruwe
score 3)

Vaardigheids
score 4)

DLE

DL

LA 5)

Technisch
lezen
Begrijpend
lezen 6)
Spelling
Inzichtelijk
rekenen
1) Bijv.: Cito LOVS M8 Start&Vervolg 2.
2) Graag de meest recent afgenomen toets vermelden, niet ouder dan zes maanden.
3) Altijd invullen.
4) Verplicht bij toetsen uit Cito-lvs.
5) Bereken Leerachterstand: 1 – (dle/dl).
6) Bij score op Technisch Lezen <DLE 20 is afname Begrijpend Lezen voor PrO niet noodzakelijk.
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Deel A: Onderwijskundig Rapport (vervolg)
22. Wat is de ondersteuningsbehoefte van deze leerling?*
Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
23. Welke ondersteuning is door de basisschool geboden?*
Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
24. Welke resultaat had deze ondersteuning?*
Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
25. Wat heeft deze leerling nodig in het Voortgezet Onderwijs?*
Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
26. Welke externe hulpverlening is betrokken (geweest) bij deze leerling? Aan welke doelen is gewerkt en heeft dit resultaat
gehad?*
Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Voeg evt. beschrijving als bijlage toe.
27. Belemmerende en bevorderende factoren
Criteria

Belemmerende factoren
van de leerling

Bevorderende factoren
van de leerling

Wat heeft deze leerling nodig?

Houding richting
medeleerlingen
Relatie met docenten en
onderwijsassistenten
Algemene werkhouding

Samenwerking in de groep

28. Checklist aan te leveren bijlagen
• Een geldig intelligentierapport (voor de Burcht is een WISC-III verplicht), dit rapport mag maximaal twee jaar oud zijn
• CITO LVS gegevens
• Verslagen van diagnostisch onderzoek die relevant zijn voor de beoordeling van de aanmelding voor het Voortgezet Onderwijs
Deze bijlagen s.v.p. per mail** versturen:
WvanderHeijden@wartburg.nl (voor LWOO De Swaef/Guido/Revius)
WKnibbe@wartburg.nl (voor LWOO Marnix)
MGoedegebuur@wartburg.nl (voor PrO)
HdenOuden@wartburg.nl (voor De Burcht)

**We adviseren u deze vertrouwelijke gegevens versleuteld te versturen.
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