
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Welkom op Veenoord! Met deze formulieren kunt u uw kind aanmelden voor leerjaar 2 of 3. Om het 
contact tussen school en ouders/ verzorgers zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen om 
alle formulieren die betrekking hebben op de aanmelding van uw kind, door te lezen en zo volledig 
mogelijk in te vullen. Hieronder wordt de aanmeldingsprocedure stapsgewijs beschreven. Het 
aanmeldingspakket kan iedere werkdag worden ingeleverd bij de receptie van onze school. U kunt het 
pakket ook scannen en mailen naar info@veenoord.info of opsturen naar Veenoord, t.a.v. 
leerlingenadministratie, Postbus 9244, 3007 AE Rotterdam. 
 
De aanmelding gaat als volgt? Vul de formulieren helemaal in en zet de benodigde handtekeningen. 
Lever het inschrijfpakket in samen met de volgende documenten: 

 kopie of scan legitimatiebewijs met daarop het Burgerservicenummer (BSN) 
 kopie of scan pasje ziektekostenverzekeringen  

 

Welke documenten zijn nog meer nodig? Wij willen graag van tevoren een inschatting maken of 
Veenoord wel de geschikte school is voor uw kind en welke ondersteuning eventueel nodig is. We starten 
de intakeprocedure pas op als de volgende documenten zijn aangeleverd: 

 VO-VO formulier 
 Uitdraai verzuimoverzicht afgelopen schooljaar 
 Uitdraai cijferlijst afgelopen schooljaar 
 Kwadrantgegevens (NIO/IQ/CITO) 
 Uitdraai logboekitems Leerlingvolgsysteem 
 Handelingsplan/OPP (Ontwikkelperspectief Plan) Bij afstroom is altijd een OPP vereist 

  

Hoe ziet de intakeprocedure eruit? Als alle documenten zijn aangeleverd wordt de leerling met 
ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek op school. Onderdeel van de intakeprocedure voor 
klas 2 en 3 is dat de leerling een PITCH geeft waarin hij/zij zichzelf presenteert en uitlegt met welke 
motivatie en persoonlijke doelen, de leerling naar Veenoord wil komen. Na het gesprek op school zal de 
intakecommissie binnen twee weken een besluit nemen over plaatsing op Veenoord.  

Hoe gaan jullie om met de coronamaatregelen? Tijdens alle inschrijfactiviteiten volgen we de corona-
voorschriften. We houden op school 1,5-meterafstand, dragen mondkapjes en reinigen geregeld onze 
handen. Als er sprake is van klachten zullen we bijvoorbeeld het intakegesprek en de 
kennismakingsochtend online of op een later tijdstip laten plaatsvinden. We doen dit altijd in goed 
overleg. 

  

mailto:info@veenoord.info


 

STAMNUMMER: 
(IN TE VULLEN DOOR SCHOOL)  
     

 
 

       

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2021/2022  
GEGEVENS LEERLING 
 

Achternaam  ...............................................................................................  Tussenvoegsel   ..............................  

Voornamen (volledig)   ..............................................................................................  Voorletters   ....................................  

Roepnaam   ..............................................................................................  Geslacht    man     vrouw 

Officiële achternaam  (indien anders dan achternaam bij vraag 1)  ...........................................................................................................  

Straat  .............................................................................................   Huisnr  ..............  Toevoeging  .........  

Postcode  .................................................................  Woonplaats  .................................................................  

Telefoonnummers Thuis ........................................................  Mobiel/zakelijk  ............................................................  

Geboortedatum  .................................................................  Geboorteplaats .............................................................  

Geboorteland  .................................................................  Nationaliteit  .................................................................  

Burgerservicenummer  .................................................................   

Datum in Nederland  .................................................................  Onderwijs in Ned. sinds ................................................  

Huisarts    .................................................................  Telefoonnummer  .........................................................  

Gezinssamenstelling  .................................................................  Woont bij:  ...................................................................  

Basisschool  .................................................................  Plaats  ..........................................................................  

Laatst bezochte school   ................................................................  Plaats  ..........................................................................  

 

Contactpersoon  ........................................  Sector/Profiel (indien van toepassing)  ......................................  
 
 

   

 Leerling wordt aangemeld voor:  leerjaar 2  Ik kies voor de  SPORTklas of voor de  LIFESTYLEklas 

 BBL    KBL    GL     TL     

 LWOO    

Leerling wordt aangemeld voor:      leerjaar 3   Economie & Ondernemen  of    Zorg & Welzijn 

                                                    BBL    KBL      

                                                    LWOO                                                 

 

 

 

 

 

       



Is er sprake van dyscalculie of dyslexie:  ...................................................................................................................................  

Eventuele medische bijzonderheden:  .......................................................................................................................................  

Is er begeleiding van buiten het gezin:  ja    nee 

Zo ja, welke:  ...........................................................................................................................................................................  

Naam  contactpersoon:  ...........................................................................................................................................................                    

Telefoonnummer  contactpersoon:  ...........................................................................................................................................  

Overige toelichting:  .................................................................................................................................................................  

    

GEGEVENS OUDER/VERZORGER 

  

Ouder/verzorger 1 Achternaam  .........................................................................  Tussenvoegsel  ...  Voorletters  .........  

(indien anders dan van leerling): Straat  ...................................................................................  Huisnr  ...............  Toevoeging  ........  

 Postcode  .................  Woonplaats  ......................................   

   Moeder     Vader     ........................ . E-mail:  .................................................................... .. 

 Telefoon privé  ......................................  Telefoon mobiel/zakelijk ...................................................  

 Nationaliteit  ..........................................  Geboorteland  .................................................................  

  

 

De gegevens van ouder/verzorger 2 invullen indien hij/zij medegezagsdrager is. 
Als dit niet wordt ingevuld, verklaart u hiermee dat u enige gezagsdrager bent. 
 

  
Ouder/verzorger 2  Achternaam  .........................................................................  Tussenvoegsel  ...  Voorletters  .........  

(indien anders dan van leerling): Straat  ...................................................................................  Huisnr  ...............  Toevoeging  ........  

 Postcode  .................  Woonplaats  ......................................   

   Moeder     Vader     ........................ . E-mail:  .................................................................... .. 

 Telefoon privé  ......................................  Telefoon mobiel/zakelijk ...................................................  

 Nationaliteit  ..........................................  Geboorteland  .................................................................  

  

Voogd  (indien van toepassing) Achternaam  .........................................................................  Tussenvoegsel  ...  Voorletters  .........  

 Straat  ...................................................................................  Huisnr  ...............  Toevoeging  ........  

 Postcode  .................  Woonplaats  ......................................   

 E-mail:  ..................................................... .. 

 Naam instelling .....................................  Telefoonnummer  ............................................................  
 

Aldus naar waarheid ingevuld (door beide gezagsdragers te ondertekenen) 

te  .................................................................................................  (plaats), op  ...................................................................... (datum) 
 

Handtekening ouder/verzorger 1 Handtekening ouder/verzorger 2 

 

 

 

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



 
 
Schoolovereenkomst voor ouder(s)/verzorger(s) van  

________________________________________ 

 
Wat u van ons mag verwachten: 

- Dat wij alles zullen doen wat in ons vermogen ligt om uw zoon/dochter goed onderwijs te 
bieden in een veilige en prettige leeromgeving, zodat hij/zij zich bij ons thuis voelt. 

- Dat wij de ontwikkeling van uw zoon/dochter serieus volgen en u in de gelegenheid stellen 
daarover met ons te praten.  

- Dat wij bij vragen en eventuele problemen met u contact opnemen en proberen om, waar 
mogelijk, in overleg tot oplossingen te komen. 

- Dat wij openstaan voor u en uw inbreng en u waar mogelijk zullen betrekken (bv. via de 
ouderraad/oudercommissie en medezeggenschapsraad) bij de ontwikkelingen binnen 
school. 

 

Wat wij van u verwachten: 

- Dat u ons actief ondersteunt in het handhaven van onze huis- en leefregels. Deze worden 
aan het begin van het schooljaar in de schoolgids aan u en uw zoon/dochter kenbaar 
gemaakt (ons leerlingenstatuut en onze huis- en leefregels). 

- Dat u instemt met het beleid van de school en niets zal doen wat dit doorkruist. De visie hoe 
we met elkaar om willen gaan, staat beschreven in onze schoolgids. 

- Dat u bij vragen en eventuele problemen de tijd neemt om in overleg met ons te proberen 
tot oplossingen te komen. 

- Dat u instemt met deelname van uw zoon/dochter aan onze testen, en het interne gebruik 
van de resultaten daarvan. 

- Een vrijwillige ouderbijdrage van 90 euro per schooljaar. De uitsplitsing van dit bedrag staat 
in de schoolgids en op de factuur vermeld. 

- Dat op school altijd bekend is hoe u voor ons bereikbaar bent (actueel adres en 
telefoonnummer) en dat u gehoor zult geven aan een verzoek om contact te hebben 
(bijvoorbeeld voor mentorgesprekken of spreekavonden). 

- Dat u, zodra u toegang heeft tot het leerlingvolgsysteem Magister, al dan niet toestemming 
geeft voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. U krijgt dan verschillende 
mogelijkheden voorgelegd waarvoor u wel of geen toestemming kunt verlenen.  

 

Handtekeningen: 

Namens de ouders/verzorgers: Namens Veenoord 

 

 --------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------- 

 
In tweevoud opgesteld en ondertekend op -------------------------------------------------------------------  te Rotterdam. 


	AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2021/2022  gegevens leerling

