Vooraanmeldformulier Brugjaar Jan Ligthart
Schooljaar 2021 – 2022
Algemene gegevens
Voornamen
Achternaam
☐ Man

Roepnaam

☐ Vrouw

Nationaliteit
Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat

Woonplaats

Postcode
Diagnose bv. dyslexie of
ADHD (graag rapport
meesturen)
Medicijngebruik

☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Woont bij

☐ ouders ☐ vader ☐ moeder ☐ verzorgers ☐ elders

Broer of zus op het
Oosterlicht College

☐ Nee ☐ Ja, in klas

☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Indien geboren in het buitenland
Geboorteland
In Nederland sinds
Gegevens ouders
Vader

Moeder

Achternaam
Voorletter
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Telefoon werk
Nationaliteit
Gegevens school van herkomst
Naam school
Straat
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Postcode

Plaats

Telefoon leerkracht
Naam leerkracht groep 8
E-mailadres leerkracht
Naam leerkracht groep 8
E-mailadres leerkracht
Onderwijsgegevens
Voorlopig advies in gr. 7

☐ Kader/TL ☐ VMBO TL ☐ Havo ☐ Vwo ☐ Gymnasium

Definitieve advies in gr. 8

☐ Kader/TL ☐ VMBO TL ☐ Havo ☐ Vwo ☐ Gymnasium

Klas gedoubleerd

☐ Nee ☐ Ja, namelijk in klas:

Klas overgeslagen

☐ Nee ☐ Ja, namelijk in klas:

Aanvullende vragenlijst
Geef een (korte) beschrijving van uw kind.

Waarom komt uw kind in aanmerking voor het
Brugjaar Jan Ligthart?

Wat zou uw kind bereikt willen hebben aan
het eind van het Brugjaar Jan Ligthart?

Wat zijn uw verwachtingen van het Brugjaar
Jan Ligthart?

Hoe staat uw kind tegenover het volgen van
het Brugjaar Jan Ligthart?

Heeft uw kind ondersteuning nodig op
cognitief gebied (bv. taal, rekenen, spelling?
Zo ja: wat heeft uw kind hierin nodig?
Heeft uw kind ondersteuning nodig op sociaalemotioneel gebied (bv. Zelfvertrouwen en
samenwerken)? Zo ja: wat heeft uw kind
hierin nodig?
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Heeft uw kind ondersteuning nodig op het
gebied van schoolse vaardigheden (bv.
plannen, concentratie en werktempo)? Zo ja:
wat heeft uw kind hierin nodig?
Is er op school en/of buiten school een
organisatie waar uw kind hulp aangeboden
krijgt of hulp heeft gekregen?
Aanvullingen of opmerkingen

☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Met de ondertekening geven de ouders/verzorgers toestemming voor:
• Het opvragen van relevante toelichtende informatie bij derden naar aanleiding van de door u
verstrekte gegevens.
Plaats:

Datum:

Naam ouder 1:

Handtekening:

Naam ouder 2:

Handtekening:

Graag dit formulier, volledig en ondertekend, uiterlijk 3 maart 2021 opsturen naar:
m.mol@oosterlicht.nl of per post verzenden naar:
Oosterlicht College
Dieselbaan 10
3439 MV Nieuwegein
t.a.v. M. Mol
Note:
Heeft u vragen over het formulier, dan kunt u contact opnemen met de stafmedewerker via m.mol@oosterlicht.nl
Wanneer het formulier in behandeling wordt genomen, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.
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