
Betreft: inschrijfmiddag      

 

Aan de leerjaar-/zorgcoördinatoren en andere functionarissen die 

uw leerlingen begeleiden bij plaatsing op een andere school. 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

Op sommige scholen wordt het uiteindelijke advies aan een leerling om toch een andere school te 

zoeken omdat hij/zij niet over kan naar het volgende leerjaar, pas na het laatste rapport gegeven. 

Onze school is dan in beeld als het om de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg gaat of als de 

leerling geïnteresseerd is in het leerwerktraject, allemaal in de richting zorg&welzijn of 

economie&ondernemen. 

Wij hebben bij aanmelding door het late tijdstip dan te maken met onvolledige gegevens en 

contactpersonen van de scholen die niet meer bereikbaar zijn. De leerling kan dan niet 

ingeschreven worden vóór de zomervakantie.  

Om te proberen hier een oplossing voor te vinden houden wij op woensdag 5 juli een 

inschrijfmiddag. Als de leerling met ouder/verzorger dan naar Veenoord komt én hij/zij heeft dan 

alle benodigde gegevens bij zich, dan kunnen wij voor de zomervakantie nog een beslissing 

nemen, mits de contactpersoon van uw school nog bereikbaar is op 7, 10, 11 of 12 juli. Een 

aanmeldingsformulier kan van de website (www.veenoord.info) worden gedownload. 

De volgende gegevens zijn nodig: 

 kopie laatste cijferlijst of overgangsrapport  

 kopie uittreksel bevolkingsregister van de burgerlijke stand, met datum in Nederland 

    (indien van toepassing) en burgerservicenummer (BSN) of een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs. 

 kopie ziektekostenpasje, indien op het legitimatiebewijs geen BSN staat 

 kopie paspoort beide ouders/verzorgers (indien korter dan 2 jaar in Nederland) 

 Overdrachtsdossier VO/VO, inclusief schooladvies en testen (wanneer deze aanwezig 

zijn), een OPP of handelingsplan indien aanwezig, absentiegegevens en een 

uittreksel van het logboek. 

(Als dit formulier niet bekend is op de school van herkomst, dan kunnen wij voor een 

exemplaar zorgen) 

 kopie Onderwijskundig rapport basisschool 

 kopie testuitslag basisschool 

 Indien van toepassing: contactgegevens hulpverlening of ondersteuning  

 

Natuurlijk kan een leerling met ouder verzorger ook vóór 5 juli langskomen, maar laat ze dan wel 

eerst bellen om een afspraak te maken. 

Wij hopen dat deze manier van werken de doorstroom soepeler kan laten verlopen. 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan ben ik graag bereid die te 

beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Theo Peters 

locatieleider. 

http://www.veenoord.info/

