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Aanmeldpakket VSO De Hoge Brug 
WELKOM bij VSO De Hoge Brug!  

Aanmeldingsprocedure VSO De Hoge Brug: 

- Bezoek aan de school (oriënterend gesprek & rondleiding / Open dag) 

 Aanmelden 

- Procedure intake  

- Inschrijving of advies plaatsing elders  

 

 

 Aanmelden 

In het aanmeldpakket van VSO De Hoge Brug vindt u de volgende formulieren: 

- Aanmeldingsformulier  

- Toestemmingsverklaring opvragen rapportage / intelligentieonderzoek / didactisch 

onderzoek 

Door de formulieren in het aanmeldpakket te ondertekenen geeft u toestemming om te 

starten met de procedure intake. Vanuit de procedure intake moet blijken of de leerling(e) 

definitief kan worden ingeschreven (of de school kan voldoen aan de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van de leerling(e). 

Om de intake volledig te kunnen uitvoeren hebben wij uw toestemming nodig voor het 

opvragen van rapportage. Bijvoorbeeld het dossier van uw kind op de huidige school, 

medische gegevens etc.  

Indien nodig word aanvullend onderzoek gedaan; intelligentieonderzoek of didactisch 

onderzoek. Ook hier vragen wij uw toestemming voor.  

Over de procedure intake zal u verder op de hoogte worden gesteld door onze 

leerlingzorgcoördinator.  

Na invullen van het aanmeldpakket graag inleveren bij / opsturen naar VSO De Hoge Brug, 

t.a.v. leerlingzorgcoördinator.  

Zorgcoördinator: 

K. Catsman 

Hillegondastraat 19-25 

3051 PA Rotterdam 

e-mail: k.catsman@vsodehogebrug.nl  

mailto:k.catsman@vsodehogebrug.nl


 
 

AANMELDINGSFORMULIER  

schooljaar 2019-2020 (in blokletters invullen a.u.b) 

Gegevens van de leerling 

Achternaam  

Voornaam of voornamen  

Roepnaam  

Adres van de leerling  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummers van de 

leerling 

Thuis:  Mobiel:  

E-mailadres van de leerling  

Geboorteplaats en – datum Plaats:  Datum: 

Geboorteland en nationaliteit  

In Nederland sinds   

Burgerservicenr.  

Godsdienst / 

kerkgenootschap  

 

De leerling woont bij:   

  



  
Ouder / Verzorger 1 

 (eerste contactpersoon voor de 

school) 

Ouder/ verzorger 2 

Achternaam en voorletter (s)   

Relatie tot de leerling Vader / moeder / verzorger/ 

voogd / anders* 

 

 

Vader / moeder / verzorger / 

voogd / anders* 

Nationaliteit   

Beroep   

Adres 

 

(Alleen invullen indien anders dan 

hierboven vermeld) 
 

Postcode en woonplaats (Alleen invullen indien anders dan 

hierboven vermeld) 

 

 

Telefoon thuis   

Telefoon mobiel   

Telefoon werk   

E-mailadres   

 

  



 
Naam huisarts(en praktijk)  

Tel.nr.  

Medische bijzonderheden  

 

 

 

Naam vorige school  

Plaats / telefoonnummer  

Naam contactpersoon  

Toelaatbaarheidsverklaring Aanwezig / is aangevraagd / is nog niet aangevraagd* 

Bijzonderheden  

 

 

 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

Ondertekende meldt bovengenoemde leerling(e) aan voor VSO De Hoge Brug en geeft daarmee aan 
akkoord te gaan met het starten van de intake procedure. Vanuit de intake procedure moet blijken of 
de leerling(e) definitief kan worden ingeschreven (of de school kan voldoen aan de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte van de leerling(e). 

 

Naam ouder(s) / verzorger(s)  Handtekening(en) 

 

 

Plaats:………………………..   Datum:……………………………… 



 
TOESTEMMINGSFORMULIER 

Hierbij geef ik (naam):  …………………………………………………….. 

Relatie tot leerling:   …………………………………………………….. 

Naam leerling:   …………………………………………………….. 

 

Toestemming voor (streep door wat NIET van toepassing is):  

 Het opvragen van rapportage door de Commissie van Begeleiding van VSO 

De Hoge Brug bij instanties / school    JA/NEE  

Naam school: …………………………………………………….. 

Plaats:  …………………………………………………….. 

Contactpersoon: …………………………………………………….. 

 

Naam instantie: …………………………………………………….. 

Plaats:  …………………………………………………….. 

Contactpersoon: …………………………………………………….. 

 

Naam instantie: …………………………………………………….. 

Plaats:  …………………………………………………….. 

Contactpersoon: …………………………………………………….. 

 

 Het afnemen van intelligentieonderzoek    JA/NEE 

Toestemming wordt gegeven aan de orthopedagoge, mw. MSc LM.C. Boon of mw. MSc J. de Baan van VSO De 

Hoge Brug voor het afnemen van een intelligentieonderzoek ten behoeve van een eventueel 

plaatsingsonderzoek. Voor intelligentieonderzoek tijdens de schooljaren van de leerling zal apart toestemming 

worden gevraagd. 

 Het afnemen van didactisch onderzoek   JA/NEE 

Toestemming wordt gegeven aan de intern begeleidster van VSO De Hoge Brug, Mw. E. van Os voor het 

afnemen van een didactisch niveau onderzoek ten behoeve van een eventueel plaatsingsonderzoek. Als de 

leerling eenmaal is aangenomen hoort didactisch onderzoek tot een van de vaste onderdelen van het cyclisch 

proces binnen school (opbrengstgericht werken). Hier zal geen aparte toestemming meer voor worden gevraagd. 

 

Handtekening: 

Datum:  


