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In te vullen door CSW

Aanmeldingsformulier voor leerjaar 1 CSW
Schooljaar 2018 - 2019

lln.nr.

O adv. bao

klas

O bev

O owkr

O cumi

O dod/ oso

O dysl

O cito

O dysc

O drempel

O afk

O seo

O indat

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hartelijk dank voor uw besluit uw kind aan te melden voor CSW!
CSW ontvangt dit aanmeldingsformulier graag uiterlijk 15 maart 2018 ingevuld en ondertekend retour.
U kunt het formulier inzenden via de basisschool of rechtstreeks opsturen naar:
CSW, t.a.v. Onderwijsadministratie, Antwoordnummer 6, 4330 VB Middelburg
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u in de loop van april, met uw zoon of
dochter, uitgenodigd voor een aanmeldingsgesprek op de CSW-vestiging waarvoor u uw kind
heeft aangemeld.
Het onderwijskundig rapport met bijbehorende handelingsplannen en testrapporten ontvangt
CSW van de basisschool.
We wensen uw kind een fijne en succesvolle schooltijd op CSW!

Met vriendelijke groet,

F.C. van der Knaap MME, directeur-bestuurder
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1 Leerlinggegevens
Achternaam (tussenvoegsels voluit)
Voornamen
Roepnaam									o jongen

o

meisje

o

nee

Adres
Postcode en Woonplaats
Woongemeente
Telefoon thuis					

Mobiel leerling

Geboortedatum					Geboorteplaats
Geboortegemeente					 Nationaliteit
Geboorteland					

Kerkelijke gezindte

Onderwijsnummer (= BSN/sofinummer, zie identiteitskaart)
Indien onbekend: voeg kopie uittreksel uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij
Indien niet in Nederland geboren, datum van vestiging in Nederland:
Zwemdiploma

o

nee

o

ja, namelijk		

Toetsenbordvaardigheidsdiploma :

o

ja

Gezondheidstoestand (evt. toelichten bij 4 op pagina 3)
2 Gezinsgegevens
Indien er bijzondere gezinsomstandigheden zijn –bijv. co-ouderschap, éénouder- of pleeggezin e.d.– a.u.b. toelichten bij 4 op pagina 3
					

Contactpersoon 1				

Contactpersoon 2

o
o
o
o

o
o
o
o

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon thuis
Mobiel nummer
Telefoon werk
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Beroep
Relatie tot kind		
					
Wettelijke vertegenwoordiger?
Leerling woont bij		

moeder		
voogd		
ja		

o
o
o

vader			
anders, nl			
nee				

contactpersoon 1				

Totaal aantal kinderen					

Huisarts
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voogd		
ja		

Telefoon huisarts

o
o
o

contactpersoon 2

Aantal kinderen dat nog thuis woont

Aantal kinderen jonger dan de leerling(e)

Woonplaats huisarts					

moeder		

vader
anders, nl
nee

3 Faciliteiten voor extra ondersteuning
In een aantal situaties is het mogelijk om voor de leerling(e) faciliteiten van de overheid aan te vragen voor extra hulp. Wilt u daarom zo
vriendelijk zijn ook onderstaande blokken in te vullen en, indien van toepassing, de door de overheid gevraagde extra documenten bij het
aanmeldingsformulier te voegen.
Zijn de onderstaande situaties van toepassing op de leerling?

o
o
o

A Leerling(e) woont op 1 oktober 2017 korter dan twee jaar in Nederland
B Leerling(e) had of heeft niet de Nederlandse nationaliteit
C Geen van de situaties A of B

Is situatie A én B op de leerling(e) van toepassing, dan toevoegen een kopie van:
• Afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met datum van vestiging in Nederland en nationaliteit
OF
• Beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet
OF
• Paspoort en datumstempel binnenkomst in Nederland
OF
• Rapportage IND
OF
• Registratieformulier COA
Deze kopieën graag bij dit aanmeldingsformulier voegen.
Zijn de onderstaande situaties van toepassing op de leerling?

o
o
o

1 Dyslexie					

begeleiding door

2 Dyscalculie					

begeleiding door

3 De leerling heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte, namelijk:

Is situatie 1 of 3 van toepassing op de leerling(e), dan graag indien aanwezig bijvoegen een recent onderzoeksrapport van een psycholoog of orthopedagoog, waaruit de aard en de omvang van de dyslexie/dyscalculie blijkt alsmede een op de leerling toegesneden
behandelingsplan.

4 Toelichting op gezondheidstoestand en gezinsomstandigheden
Gezondheidstoestand

Bijzondere gezinsomstandigheden

Is/was er begeleiding van buiten het gezin?

o

							

nee

o
o

ja, namelijk
traject afgerond

o

traject (nog) niet afgerond

Overige toelichting
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5 Gegevens van de basisschool die de leerling momenteel bezoekt
Naam van de school							

Plaats

Directeur
Groepsleerkracht(en)									 Groep

6 Plaatsing
Waar wilt u dat uw kind geplaatst wordt? *					
CSW Van de Perre,

MAVO:

Middelburg

HAVO:
VWO:

o MAVO
o HAVO (coachklas)
o Atheneum

o HAVO/VWO
o Gymnasium

CSW Toorop, Middelburg

o VMBObk		

CSW Bestevaêr, Vlissingen

o VMBObk

CSW Bestevaêr, Vlissingen. Afdeling vrije school

o TTO/Atheneum

o MAVO

o HAVO

o MAVO

o HAVO

o TTO/Gymnasium

o VWO

V 7 Toelating
Vereniging
CSW gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs op Walcheren. Alle ouder(s)/verzorger(s) kunnen lid
worden van de Vereniging. Voor € 12,50 per jaar bent u lid. Voor
verdere informatie verwijzen wij naar onze website.
Voorwaarde voor toelating
Iedereen die zich thuis voelt op CSW en zich kan vinden in onze
uitgangspunten bij de vormgeving van ons onderwijs is van harte
welkom. Deze uitgangspunten zijn te vinden in ons Schoolplan
dat u kunt vinden op onze website.
Wet bescherming persoonsgegevens
In het kader van deze wet melden we u dat de door u ingevulde
gegevens in een geautomatiseerde leerlingenadministratie
worden opgenomen.Deze wet geeft aan dat leerlingen van 16
jaar en ouder hun ouders(s)/verzorger(s) toestemming moeten
verlenen om inzage te krijgen in ‘persoonsgegevens’ die van
school afkomstig zijn. CSW gaat ervan uit dat sprake is van deze
toestemming, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling dit
schriftelijk kenbaar maken aan de afdelingsleider.
Foto’s
CSW behoudt zich het recht voor foto’s van activiteiten met
leerlingen in publicaties van de school te plaatsen.
Indien u hiertegen bezwaar heeft, laat u dat dan schriftelijk weten
aan de onderwijsadministratie, oa@cswalcheren.nl

Meerderjarigheid
Met de toelating van een leerling tot welke klas dan ook, sluiten
de ouder(s)/verzorger(s) en de school een leerovereenkomst.
Wanneer een leerling meerderjarig is geworden, kunnen alle uit
de leerovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten worden
overgedragen op de leerling. Indien de ouder(s)/verzorger(s) en/
of leerling dat wensen, dienen zij dit schriftelijk kenbaar te maken
aan de teamleider. In alle andere gevallen blijft de leerovereenkomst met de ouder(s)/verzorger(s) gehandhaafd totdat de
leerling de school heeft verlaten.
Studiekosten
Voor informatie over de studiekosten verwijzen we naar onze
website. Na inschrijving krijgt u in de loop van juni/juli het
verzoek met inloggegevens om uw bestelling te plaatsen in
onze webwinkel.
Aanmelding leerling met specifieke ondersteuningsvraag
Wanneer een leerling aangemeld wordt met een specifieke
ondersteuningsvraag, behoudt CSW het recht om deze leerling te
bespreken in het Onderwijsloket en daar advies te vragen over de
best passende onderwijsplaats.
Actuele informatie via e-mail
Actuele informatie omtrent de leerling/school wordt via e-mail aan
de ouder(s)/verzorger(s) verzonden. Het is dus van belang dat u
uw e-mailadres invult op pagina 2.

8 Verklaring en ondertekening
Ondergetekende verklaart:
•

Kennis te hebben genomen van het vermelde onder punt 7 en de schoolregels op de website www.cswalcheren.nl

•

De ‘Voorwaarde voor toelating’ te aanvaarden.

•	Toestemming te geven voor het leveren van leerlinggegevens ten behoeve van en deelname aan de gezondheidsonderzoeken
van de GGD Zeeland.
Aantal bijlagen					

Datum

Naam							

Handtekening
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