Plaatsingsformulier ISK
Tegelijk met dit plaatsingsformulier moeten worden ingeleverd:
• 	Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs waaruit de nationaliteit blijkt én documenten waarop de aankomstdatum in Nederland staat (en/of nationaliteit wanneer een paspoort niet kan worden overlegd).
• 	Voor nieuwkomers die zich niet via COA en/of als vluchteling in NL hebben gemeld, kan dit door een paspoort
voorzien van datumstempel in NL of uittreksel GBA waarop vestiging in NL is opgenomen.
• 	Voor nieuwkomers die zijn aangemeld voor een asielprocedure kan dit door een W-document/verblijfsvergunning,
rapport IND, registratieformulier COA, beschikking justitie, waarbij zowel nationaliteit als datum in NL worden
aangetoond. (zie ook hieronder bij persoonlijke gegevens).

Gegevens intaker					Datum intake
Naam intaker						Schoollocatie
Telefoonnummer					

E-mailadres

Gegevens van de leerling
Naam
Roepnaam						Officiële voornamen
Officiële achternaam
Woonadres

						

Postadres

indien afwijkend van woonadres

Adres							Adres
PC/plaats						PC/plaats
Gemeente						Gemeente
Telefoon (thuis)						
Mobiel nummer leerling 06E-mailadres
Geboortegegevens					Persoonlijke gegevens
Geboortedatum						Burgerservicenummer*
Geslacht

man

vrouw				

of Onderwijsnummer indien bekend

Geboorteplaats						In Nederland sinds**
Geboorteland											
Nationaliteit(en)						
Moedertaal						

** 	indien korter dan 2 jaar in NL en niet in het bezit van de NL nationaliteit,
officiële documenten toevoegen waarop de ‘aankomstdatum in NL’ en de
nationaliteit vermeld staan, zoals paspoort, W-document/verblijfsvergunning,

*	een van overheidswege verstrekt document toevoegen, bijv. brief
Belastingdienst waar het burgerservicenummer op staat.

rapport IND, registratieformulier COA, beschikking justitie of datumstempel in
paspoort bij binnenkomst NL.

Blad 1 van 5 | ga verder op het volgende blad >

Vervolg van voorpagina (blad 1 van 3)

Gezinssituatie
Woont met ouders/familie

ja

nee

Woont in woongroep (bijv. amv)

ja

nee

Beide ouders leven nog

ja

nee

Ouders zijn gescheiden

ja

nee

		

Samenstelling gezin met broertjes en/of zusjes

Zo nee,

vader overleden

Zo ja, kind woont bij

moeder overleden

vader

moeder

Anders

Achtergrond van de leerling

Gegevens van de vader/verzorger

Gegevens van de moeder/verzorger

Naam en voorletters		

Naam en voorletters

Geboorteland		

Geboorteland

Nationaliteit		

Nationaliteit

Mobiel nummer		

Mobiel nummer

E-mailadres		

E-mailadres

Het e-mailadres is nodig in verband met de facturatie en de toegang tot Magister.

Adresgegevens van de vader/verzorger

Adresgegevens van de moeder/verzorger

(indien gescheiden)		

(indien gescheiden)

Adres		

Adres

PC/Woonplaats		

PC/Woonplaats

Tel

Tel

(thuis)		

Is er contact met familie

ja

Hoe vaak?

zelden

(thuis)

nee
   keer per week

  

keer per maand

Gegevens voogd/begeleider
Naam organisatie/instelling
Naam contactpersoon namens organisatie/instelling
Adres		

PC/plaats

Telefoon

Gegevens huisarts
Huisarts (+telefoonnummer)
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Overige gegevens
Religie/Levensovertuiging
Hieronder kunt u gegevens over de gezondheid, huiselijke omstandigheden, etc. noteren die voor de school van belang
kunnen zijn.
Ondergetekende geeft

wel

geen toestemming voor medisch handelen door ISK-personeel volgens het protocol

medisch handelen.

Vooropleiding
a. Vooropleiding in het land van herkomst
Soort onderwijs

aantal jaren onderwijs*

diploma

in welke taal

- Basisonderwijs

1

2

3

4

5

6

7

8

ja

nee

- Algemeen voortgezet onderwijs

1

2

3

4

5

6

7

8

ja

nee

Vakkenpakket vo in het land van herkomst:
Engels

rekenen/wiskunde

overig

Kan lezen en schrijven in moedertaal

ja

nee

Kan lezen en schrijven in het Nederlands

ja

nee

Spreekt andere talen

ja

nee

b. Onderwijs in Nederland

ja

Zo ja, welke taal/talen

nee

Indien ja, vanaf (datum)		

Naam vorige school

Adres vorige school
Welke methodes zijn gebruikt?
Informatie is op te vragen bij contactpersoon:
Beheersing Nederlands
Toets afgenomen

ja

Beheerst Latijns schrift

nee
ja

Datum
nee

Voorbeeld van schrijfvaardigheid opgenomen
Kan lezen en schrijven in het Nederlands
Spreekt Nederlands

nee

een beetje

ja
ja

nee
nee

goed

Interesses en toekomstbeeld
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Opmerkingen van de intaker/mogelijke belemmeringen voor het volgen van onderwijs

Detachering
Bij StartCollege bieden wij (basis)scholen de mogelijkheid om een NT2-leerling bij ons te detacheren.
De leerling wordt gedetacheerd

ja

nee

Naam detacherende school/school van herkomst
Contactpersoon detacherende school
Contactgegevens
Periode van detachering

Bevestiging inschrijving
Binnen de school worden regelmatig foto’s en filmopnames gemaakt. Opnames van de leerling mogen

wel

niet

worden gebruikt op de website, sociale media van StartCollege of voor foldermateriaal van de school.
Ondergetekende gaat er

wel

niet mee akkoord dat de vorige school bijzondere gegevens aan StartCollege ISK

doorgeeft en dat de ISK gegevens mag doorgeven aan en opvragen bij de vervolgopleiding.
Ondergetekende geeft StartCollege

wel

geen toestemming om, indien nodig, een COVID-sneltest bij de leerling

wel

geen toestemming voor het uitwisselen van informatie met de GGD.

af te nemen.
Ondergetekende geeft StartCollege
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Ondergetekende bevestigt hierbij de aanmelding en dat de verstrekte gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Ondertekening
ouder

verzorger

voogd

begeleider

Plaats

Naam

Handtekening

Door school in te vullen
Leerling wordt ingeschreven met ingang van
Uitschrijfformulier vorige school ontvangen

in klas
ja

nee   Indien ja, BRIN-nummer vorige school       /
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