
INSTROOMFORMULIER

Persoonlijke gegevens
Achternaam leerling
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Adres en huisnummer
Postcode 
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorte Gemeente
Nationaliteit(en)

Gegevens huidige school
Naam school
Naam mentor
Naam zorgcoördinator
Telefoonnummer 
Klas
Richting
Niveau

Advies vanuit basisschool
LWOO
IQ

Heb je extra begeleiding op school?
Zo ja, welke en in welke klas?

Reden aanmelding ABC Noorderlicht
Geef aan waarom je van school wilt wisselen

Is je huidige school op
de hoogte van je vertrek?
Weet je al wat voor vervolgopleiding je wil
gaan doen na het VMBO?
Zo ja, welke
Waarom kies je voor het ABC Noorderlicht?
Welke richting wil je volgen en waarom?



Zorg en Begeleiding
1. Heb je wel eens last van lichamelijke klachten?
    Zo ja, geef een korte toelichting
2. Gebruik je medicijnen
    Zo ja, welke medicijnen gebruik je
3. Krijg je extra begeleiding van een hulpinstantie?
    Zo ja, welke en waarom?

Hieronder staan een aantal belemmeringen in het leerproces. 
Kruis aan of er een van toepassing is op jou
     JA NEE
Faalangst
Dyslexie
Dyscalculie
ADHD
Concentratieproblemen
Leerproblemen
Leesproblemen

Eigenschappen
Hieronder staan een aantal eigenschappen en vaardigheden, die invloed kunnen hebben op het 
succesvol volgen van een opleiding.
Kruis aan wat jij denkt hoe anderen (docenten, je ouders/ verzorgers, vrienden) jou zullen waarderen 
als het gaat om de onderstaande eigenschappen en vaardigheden

Eigenschap       GOED  NORMAAL  ZWAK

1. Kunnen zeggen wat je bedoelt

2. Luisteren naar anderen

3. Houden aan regels en afspraken

4. Contact maken met anderen

5. Omgaan met verschillende soorten mensen

6. Anderen helpen

7. Zelfstandig werken aan opdrachten

8. Omgaan met gevoelens en kritiek

9. Zorg besteden aan je werk

10. Nauwkeurig zijn

11. Respect tonen naar een ander

12. Huiswerk goed kunnen inplannen

13. Spullen op orde hebben

14. Op tijd aanwezig zijn en zaken op tijd inleveren

15. Vragen stellen

16. Concentratie in de les



Is er tenslotte nog iets, dat we nu nog niet gevraagd hebben, maar waarvan jij 
het belangrijk vindt dat docenten/ begeleiders ervan op de hoogte zijn?

Dank je wel voor het invullen van het instroomformulier.
Mail het ingevuld naar jw.de.jong@abcnoorderlicht.nl.
Je krijgt dan z.s.m. bericht en een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek (evt. online).
Lees op de website (bij intake) wat je verder mee moet brengen voor de aanmelding.

Tot ziens,
Jolanda de Jong
Ondersteuningscoördinator
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht

mailto:jw.de.jong@abcnoorderlicht.nl
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