
INTAKEFORMULIER SCHOOLJAAR 2019-2020 MAVO 4
GRAAG INVULLEN VOORAFGAAND AAN HET GESPREK
Kijk onder aan dit formulier wat je verplicht mee moet nemen naar de intake. 
Als je niet alles bij je hebt, moet je waarschijnlijk een nieuwe afspraak maken.
 
Datum intake:   Volgnummer: 

Naam: 

Geboortedatum:  M / V

Uitbesteed: Ja / Nee (Indien ‘Ja’ uitbestedingsformulier a.u.b. meenemen naar intake)

Achtergrond basisschool:
*	Regulier basisonderwijs
*	Speciaal basisonderwijs
*	Vrije school
Advies basisschool: 

Heb je eerder eindexamen gedaan? Ja / Nee Ben je in het bezit van een LOB-verklaring? Ja / Nee

       Heb je het PWS voldoende afgerond? Ja / Nee 
  
Ben je blijven zitten?   Ja / Nee   School- en leerjaar: 

Hoe kwam dat? 
 

Wat is er veranderd dat het dit keer wel gaat lukken?  

Wat is de reden dat je voor het VAVO Rijnmond College kiest?  

Wat wil je na de mavo doen?

*	Weet ik nog niet.

*	Mbo, richting: 
 
 

*	Havo, waar? 
 
 

* Als je nog geen 18 bent dan MOET er een ouder of verzorger mee naar de intake. Hij of zij moet zich ook kunnen legitimeren  
 met een ID of paspoort. Een rijbewijs is voor inschrijving op scholen niet geldig. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen  
 gegevens over verblijfsstatus en nationaliteit staan.

CHECKLIST INTAKE A.U.B. GOED CONTROLEREN 
VOORDAT JE NAAR HET INTAKEGESPREK GAAT:
�	ID-kaart of paspoort meenemen (geen rijbewijs)*.
�	Examencijferlijsten. (Heb je geen cijferlijst? Maak dan zo snel   
 mogelijk een afspraak op de vavowebsite voor een AMN-test.)
�	Indien mogelijk: LOB-verklaring meenemen.
�	Uitbestedingsformulier (voor leerlingen 18 -)
�	Pinpas voor betaling cursusgeld (voor leerlingen 18 +)

Overzicht middelbare scholen (chronologisch invullen a.u.b.)

Naam eerste middelbare school:  Schooljaren: 
Niveau:  Klassen:  Reden vertrek: 

Naam middelbare school:  Schooljaren: 
Niveau:  Klassen:  Reden vertrek: 

Naam laatste middelbare school:  Schooljaren: 
Niveau:  Klassen:  Reden vertrek: 

contactpersoon vorige school telefoonnummer e-mailadres

mentor: 

of decaan: 



PERSOONLIJKE SITUATIE
Woonsituatie: hoe woon je? Wat doe je in je vrije tijd? Overig
	Bij je ouders

	Bij je vader

	Bij je moeder

	Bij een familielid, namelijk

    

	Zelfstandig alleen

	Zelfstandig met huisgenoten

	Zelfstandig met partner

	Begeleid wonen

Contactgegevens ouders/verzorgers

Naam: 

Tel: 

E-mail: 

Naam: 

Tel: 

E-mail: 

Contactpersoon in geval van nood:

Naam: 

Tel: 

Leerlingen 18+

 Wel  Niet contact opnemen met

ouders/verzorgers bij studievertraging

en/of bij onvoldoende resultaten.

Werk je?  Nee

    Ja

Toelichting:

	 Bedrijf: 

 

	 Aantal uur per week:

   Vast: 

   Flexibel: tussen   en

   uur per week.

Zorgtaken?  Nee

    Ja

Toelichting:

	Voor familie, namelijk:

 

	Voor eigen kinderen, namelijk:

 

Aantal uur per week: 

Hobby’s en sport: 

 

Aantal uur per week: 

Topsporter:  Ja   Nee

Heb je financiële problemen?  

 Nee   Ja

Toelichting:

	 Heb je geld om je lesgeld en  

 boeken te betalen?  

  Ja  Nee

	 Heb je geld om naar school  

 te komen?  Ja  Nee

Heb je een WAJONG-uitkering?   

 Nee  Ja, reden: 

Gezondheidsproblemen

 Nee  Ja

Toelichting: 

Medicatiegebruik  

 Nee  Ja

Toelichting: 

Psychische problemen  

 Nee  Ja

Toelichting: 

Slaapproblemen  

 Nee  Ja

Toelichting: 

Verslavingsproblemen  

 Nee  Ja

Toelichting: 

LEERBELEMMERINGEN (LEVER ZO SPOEDIG MOGELIJK DE 
BENODIGDE VERKLARINGEN IN OP SCHOOL)
 Dyslectie    Dyscalculie    ADHD    ADD    Anders: 

GEBRUIK MOBIELE TELEFOON TIJDENS DE LES
Op de mavo is het niet toegestaan om je mobiel te gebruiken tijdens de les tenzij de docent 
anders aangeeft. Je mobiel stop je voorafgaand aan de les in de telefoontas in het lokaal of in je 
eigen kluisje op de gang. Je bent zelf verantwoordelijk voor je telefoon. 

AKKOORDVERKLARING
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik alles naar waarheid te hebben ingevuld. Verder ben ik bekend met 
de regels van de vavo inzake het gebruik van mobiele telefoons in de klas. 

Naam:  Datum:  Handtekening: 

EXTERNE BEGELEIDING
 Huisarts    GGZ    Psycholoog/Psychiater    Jeugdzorg

 Reclassering    Anders 

 Contact opnemen bij studievertraging/onvoldoende resultaten met: Naam:  

Tel:  E-mail: 


