Aanmeldformulier Kansklas Almere

Schooljaar 2022-2023

Informatie- toestemmingsformulier voor een plaatsingsonderzoek in de Kansklas bbl-kbl Almere

LEERLINGGEGEVENS
Achternaam:
Roepnaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Geboorteplaats:
Straat:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Nationaliteit:
Leerling woont in Nederland
sinds:
Land van herkomst:
Naam + voorletters moeder:
Naam + voorletters vader:
emailadres
Eventueel namen van
voogd(en):
VERWIJZENDE SCHOOL
Naam van de school:
Straat:
Postcode en plaats:
Telefoon en faxnummer:
Naam directeur:
Naam leerkracht:
Formulier is ingevuld door:
Functie:
Afwezig op de dagdelen:
Emailadres:
Indien de leerling niet in de
Kansklas geplaatst wordt hij
aangemeld bij:
Hierbij melden ondergetekenden bovenstaande leerling aan voor een plaatsingsonderzoek voor de
kansklas bbl-kbl Almere. De gegevens uit dit informatieformulier en de gegevens uit het onderzoek
zullen worden gebruikt om te bepalen of de leerling plaatsbaar is in de Kansklas bbl-kbl.
Plaats:
Datum:
Handtekening: Leerling:
Ouder(s)/verzorger(s):

School:

Schoolloopbaan
Leerling is op school vanaf:
Leerling gestart in groep:
Klassenverloop:
Eerdere schoolmutaties:
Frequentie van contact:

0 rapportage

0 vaker, waarover:

Medische bijzonderheden:
Intelligentie gegevens (niet ouder dan 1 jaar op moment van aanmelden).
Naam IQ test
Datum afname
score
Opmerking

DIDACTISCHE GEGEVENS
Leerlingvolgsysteem
Datum
Afname

Naam toets
Bijv. CITO M6

Ruwe score

Vaardigheidsscore
en/of DLE

Technisch lezen
AVI en DMT

Spelling
Werkwoordspelling
Begrijpend lezen
Rekenen en
Wiskunde

Een uitdraai van het cito leerlingenvolgsysteem van de leerling met dit
formulier meesturen.
Waarom vindt u deze leerling bij uitstek geschikt om te profiteren van de kansklas bbl-kbl?
Graag uw motivatie hier weergeven.

Waar denkt u dat de leerling tegenaan zou kunnen lopen in de Kansklas bbl- kbl?

Kunt u over de onderstaande punten een beschrijving geven?

Werkhouding:
Huiswerkhouding:
Zelfstandigheid
Motivatie:
Zelfvertrouwen:
Sociaal contact met
klasgenoten en
leerkrachten:
Extra begeleiding:

Wat verwacht u van het niveau van de leerling bij uitstroom uit de kansklas bbl-kbl?
Graag uw inschatting hier omcirkelen.
BBL

KBL

Deze gegevens graag opsturen naar:
Taalcentrum Almere
Sesamstraat 1
1313 GS Almere
t.a.v. De Kansklas bbl-kbl
of digitaal
De Kansklas bbl-kbl
info@taalcentrumalmere.nl
Na ontvangst van de aanmelding krijgt de basisschool een ontvangstbevestiging via het
opgegeven emailadres.

