
Aanmeldingsformulier Onderzoek Zorgonderwijs Terneuzen 
 

Leerwegondersteunend Onderwijs / Praktijkonderwijs 
 
 

 

 

 

 
 

Aanmeldingsformulier onderzoek s.v.p. opsturen naar Loket Zorgonderwijs Terneuzen 
Postbus 375 

       4530 AJ  TERNEUZEN 
 
Persoonsgegevens leerling      
 
Achternaam  ……………………………………………………………………….. 
 
Roepnaam  ……………………………………………………………………….. 
 
Voornamen  .………………………………………………………………………. 
 
Geslacht  O jongen   O meisje             
 
BSN nr.   …………………………… 
 
Geboortedatum  ………………………………………………………….. 
 
Geboorteplaats  .…………………………………………………………. 
 
Nationaliteit  ………………………………………………………….. 
 
Land van herkomst ………………………………………………………….. 
 
 
Adresgegevens leerling 
 
Straat en huisnummer  ……………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats ……………………………………………………………. 
 
 
Gegevens ouders/wettelijke vertegenwoordigers 
 
Naam en voorletters vader ..…………………………………………………………… 
 
Naam en voorletters moeder ..…………………………………………………………… 
 
Bereikbaarheid 
 
Telefoon (vast nummer) ……………………………………………………………… 
 
Telefoon (mobiel nummer) ……………………………………………………………… 
 
E-mailadres   ……………………………………………………………… 
Gegevens school van herkomst 



 
School van herkomst ……………………………………………………………………….. 
 
Plaats   ……………………………………………………………………….. 
 
Contactpersoon  ………………………………………………………………………..  
 
E-mailadres contactpersoon of school: ...……………………………................................ 
 
 
Zit nu in groep  O 6 O 7 O 8 O brugklas VO 
 
Extra jaar in groep O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8        
 
 
Advies directeur school van herkomst O LWOO O PRO 
 
Komt dit advies overeen met uw eigen verwachting? O ja O nee 
 
 
Toelating tot LWOO of PRO kan alleen na een toelatingsonderzoek. Door invulling en ondertekening 
van dit formulier geeft u toestemming voor : 
 

- afname en uitvoering van een toelatingsonderzoek LWOO / PRO 
- het opvragen van de voor het onderzoek benodigde gegevens (o.m. onderwijskundig 

rapport, eerdere onderzoeken en/of rapportage daarvan) 
- het indienen van een aanvraag voor een LWOO- of PRO toewijzing bij het  

Samenwerkingsverband VO Zeeuws-Vlaanderen  
 
 
Ouders/verzorgers geven wel / geen toestemming voor het versturen van de testresultaten naar de 
basisschool.  
 
 
Bij een evt. aanmelding voor het Lodewijk College (pas na advies!), moet de leerling kiezen voor een 
keuzevak.  
 
Geef aan welk keuzevak: (verplicht max. 1 keuze) (kan gewijzigd worden)  
 
O kunst, kosten per jaar € 100 * 
O sport, kosten per jaar € 160  leerjaar 1 incl. kledingpakket (volgende jaren € 100) * 
O techniek (geen kosten) 
 * bedrag kan nog gewijzigd worden  
 
 
Bijzonderheden / eigen aanvullingen / wat u nog van belang vindt voor het onderzoek 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Plaats:  ……………………………… 
 
Datum ondertekening:     …………………………………………… 
 
Handtekening ouders/verzorgers  …………………………………………… 

 
 
Na het onderzoek – bij definitieve aanmelding voor of  Lodewijk College of Praktijkschool De Sprong - 
wordt u gevraagd het officiële aanmeldingsformulier van betreffende school in te vullen. U krijgt dat 
t.z.t. toegestuurd. 


