Aanmeldformulier Horizonschool voor VSO 1e leerjaar 2019/2020
in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)/voogd voor schoolverlaters 2019/2020

Hierbij meld ik aan:
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN-nummer (sofinummer)
Woonadres jeugdige
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
Email ouder(s)/verzorger/voogd

Voor de volgende Horizon school:
VSO Rotterdam:
Schreuder College Villeneuvestraat Pro
Schreuder College Quackstraat 1 VMBO bb/kb
Schreuder College Taborstraat VMBO tl/Havo
N.B. 2-3-4 VMBO bb/kb wordt gegeven op hoofdlocatie Schreuder College Slinge.
VSO Alphen en Gouda:
Park College Alphen Pro/VMBO
Kespercollege Gouda VMBO tl/Havo
(VWO onderbouw in overleg)
Gegevens huidige/laatst bezochte school:
Naam school
Huidige groep
Soort
Contactpersoon + functie
Emailadres contactpersoon
Adres school
Telefoonnummer school

(7) – 8
BAO – SBO – SO Cluster 1 – 2 – 3 – 4

De leerling wordt aangemeld voor:
Leerjaar
Soort
Bijzonderheden

1
PRO – VMBO-BB – KB – GL – TL – HAVO – VWO

1
Formulier retourneren aan: OZO Onderwijs, Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam
E: ozo.onderwijs@horizon.eu (voor aanmelding bij Horizon scholen in Rotterdam). T: 0800-4567899.
Formulier retourneren aan de school van aanmelding, adressen zie www.horizon.eu
(voor aanmelding bij Horizon scholen buiten Rotterdam).

Aanmeldformulier Horizonschool voor VSO 1e leerjaar 2019/2020
in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)/voogd voor schoolverlaters 2019/2020

Er is ook een schriftelijke aanmelding gedaan bij :

○ Passer College - ○ Yulius
○ Andere (reguliere) school/scholen: ……………………………………………………………………………………
De school van 1e voorkeur is: ………………………………………………………… (deze school heeft zorgplicht bij aanmelding)
N.B.
Indien het basisschooladvies gericht is op VSO en ouders willen eerst aanmelden bij een reguliere school, dan
verzoeken wij u ons vóór 15 april 2019 schriftelijk te berichten of de aanmelding voor VSO wel of niet doorgaat. Na
15 april 2019 kunnen wij niet meer garanderen dat instromen in het VSO nog mogelijk is per aanvang nieuw
schooljaar.
Voor ouders:
Gelieve dit aanmeldformulier volledig in te vullen en binnen de geldende termijnen (zie: www.horizon.eu) in te
dienen bij OZO Onderwijs, afdeling van Horizon: ozo.onderwijs@horizon.eu. Bij aanmelding voor het VSO is een
toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Indien de leerling toelaatbaar wordt geacht voor
de betreffende Horizon-school, dan wordt de toelaatbaarheidsverklaring (voor schoolverlaters) aangevraagd door
Horizon, OZO Onderwijs.
Voor huidige school:
Gelieve het adviesformulier met unieke code en alle benodigde bijlagen aan te bieden via Onderwijs
Transparant. Horizon maakt gebruik van Overstapservice Onderwijs en kan dossiergegevens hiermee direct
importeren in het registratiesysteem Parnassys.
De volgende bijlagen dienen te worden aangeleverd door de huidige school:





OPP, eventueel ook OKR
Meest recente uitdraai leerlingvolgsysteem (citoscores)
Drempeltoets/entreetoets, eindschoolverlaters onderzoek (SBO)
Zo nodig, overdrachtsformulier t.b.v. aanmelding bij een Horizon school

Verslaglegging, indien aanwezig toevoegen aan digitaal dossier:
 Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met een formele DSMclassificatie
 Rapportage hulpverlening
 Intelligentieonderzoek
 Dyslexieverklaring
 Anders: ……………
Plaatsing gewenst per: …………………………………….
Opmerkingen:

Aanmelding en ondertekening d.d. ………………………
Met het ondertekenen van dit aanmeldformulier geven ouders/verzorgers toestemming voor het opvragen en delen
van alle relevante informatie en documenten die nodig zijn voor het goed verwerken en gefundeerd beoordelen van
deze aanmelding. Niet complete aanmeldingen kunnen wij niet in behandeling nemen.
Ingevuld door (naam):
Zijnde:

○

Ouder -

○

Verzorger -

○ Voogd
2

Formulier retourneren aan: OZO Onderwijs, Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam
E: ozo.onderwijs@horizon.eu (voor aanmelding bij Horizon scholen in Rotterdam). T: 0800-4567899.
Formulier retourneren aan de school van aanmelding, adressen zie www.horizon.eu
(voor aanmelding bij Horizon scholen buiten Rotterdam).

