Aanmeldformulier Horizonschool voor (V)SO 2019/2020
in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)/voogd

Hierbij meld ik aan:
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum en geboorteplaats
BSN-nummer (sofinummer)
Woonadres jeugdige
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
Email ouder(s)/verzorger/ voogd
Voor de volgende Horizon school:
 SO Rotterdam:
Schats Noord
Schats Zuid
Bergse Veld school


SO Gelinckschool
Gelinckschool Oostvoorne
Gelinckschool Schiedam
Gelinckschool Spijkenisse



SO Alphen/Gouda
De Regenboog, Gouda
Curium Gouda
SBO Op Maat, Alphen ad Rijn

 VSO Rotterdam:
Schreuder Villeneuvestraat (PRO)
Schreuder Quackstraat (1 VMBO bb/kb)
Schreuder Slinge (2-3-4VMBO bb/kb)
Schreuder Taborstraat (VMBO tl/havo)
Educatief Centrum (leer-werktrajecten)
Educatief Centrum (VROC)
Educatief Centrum (Maritieme opleiding)
Educatief Centrum (Entree-opleiding)


VSO Alphen en Gouda
Park College Alphen (pro/vmbo/VROC)
Kesper College Gouda (vmbo tl/havo)
(VWO onderbouw in overleg)

Gegevens huidige/laatst bezochte school:
Naam school
Huidig leerjaar
1–2–3–4–5–6–7–8
Wordt per volgend schooljaar
1–2–3–4–5–6–7–8
bevorderd naar leerjaar
(invullen indien leerling wordt aangemeld voor aanvang nieuw schooljaar)
Soort
BAO – SBO – SO
PRO – VMBO-BB – KB – GL – TL – HAVO - VWO
Regulier – LWOO - Cluster 1 - 2 – 3 – 4
Contactpersoon + functie
Emailadres contactpersoon
Adres school
Telefoonnummer school
De leerling wordt aangemeld voor:
Groep / leerjaar
1–2–3–4–5–6–7–8
Soort
SO - PRO – VMBO-BB – KB – GL – TL – HAVO – VWO
Gewenste richting/profiel
HBR (Horeca, Bakkerij, Recreatie) – PIE (Produceren, Installeren,
- VMBO b/k leerjaar 3 en 4:
Energie) – E&O (Economie , Ondernemen) – D & P (Dienstverlening
en Producten) – Anders: ………………………………………………….
- LeerWerkTraject EC:
Facilitair – Ambacht – Horeca – Uiterlijke verzorging
Bijzonderheden
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Formulier retourneren aan: OZO Onderwijs, Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam
e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu (voor aanmelding bij Horizon scholen in Rotterdam).
Formulier retourneren aan de school van aanmelding, adressen zie www.horizon.eu
(voor aanmelding bij Horizon scholen buiten Rotterdam).

Aanmeldformulier Horizonschool voor (V)SO 2019/2020
in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)/voogd

Er is ook een schriftelijke aanmelding gedaan bij :

○

Piloot -

○

Archipel -

○

Passer College -

○

Yulius -

○

Andere school: ………………………………

De school van 1e voorkeur is: …………………………………………………….. (deze school heeft zorgplicht bij aanmelding)
Bij aanmelding voor het (V)SO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Deze
toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school van herkomst (school waar de leerling staat
ingeschreven). Indien er geen school van herkomst is voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring dan
kun u contact opnemen met OZO Onderwijs: 0800-4567899, ozo.onderwijs@horizon.eu.
Staat het dossier digitaal in Onderwijs Transparant, dan dient de huidige school het dossier ter inzage open te
zetten voor de betreffende Horizonschool. Horizon maakt gebruik van OSO (Overstapservice Onderwijs) en kan
dossiergegevens hiermee direct importeren in het registratiesysteem ParnasSys. Indien OSO niet mogelijk is, dan
mogen het aanmeldformulier en dossier ook digitaal worden toegestuurd per mail in PDF, Word of Excel bestanden
(geen foto’s).
De volgende bijlagen dienen te worden aangeleverd:
Voor alle aanmeldingen:
 Toelaatbaarheids verklaring + onderliggende dossierstukken
 OPP en eventueel OKR
 Zo nodig, overdrachtsformulier t.b.v. aanmelding bij een Horizon school
Voor VSO leerlingen:
 Rapport huidig schooljaar
 eind/overgangsrapport
 cito toets 0/1/2/3 (VAS-toets)
 Voor 1e jaars VSO leerlingen: uitdraai leerlingvolgsysteem basisschool
Voor SO leerlingen:
 Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (citoscores)
 Voor schoolverlaters: drempeltoets/entreetoets, eindschoolverlaters onderzoek (SBO)
Verslaglegging meesturen, indien aanwezig:
 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
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Formulier retourneren aan: OZO Onderwijs, Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam
e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu (voor aanmelding bij Horizon scholen in Rotterdam).
Formulier retourneren aan de school van aanmelding, adressen zie www.horizon.eu
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