Aanmeldingsformulier
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Gegevens leerling
Achternaam

Geslacht

Voornamen

E-mail leerling

M

V

X

Roepnaam
Geboortedatum

Bijzonderheden
Bijzonderheden waarvan IVIO@School op de hoogte moet zijn om een optimale begeleiding te kunnen waarborgen.

Extra informatie
Scholing van de afgelopen 3 jaar (jaar, niveau, school)
Heeft de leerling moeite/problemen met zich in het
Nederlands uitdrukken?
Wordt de leerling geholpen door iemand uit zijn
omgeving? Een tutor? Zo ja, een op een/in een groep.
Hoeveel tijd heeft de leerling elke week tot beschikking
voor IVIO@School?
Staat de leerling ingeschreven op een school? Zo ja, welke?
Hobby’s/voorkeuren leerling
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Gegevens ouders leerling
Achternaam

Telefoonnummer

Voornamen

E-mail ouders

Adres leerling
Postcode en plaats
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Gegevens school
Naam school
Contactpersoon

M

V

X

Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

Graag alle gegevens van de begeleider/
mentor invullen bij punt 7.

Basisonderwijs
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Basisonderwijs
Kruis aan welke vakken u wilt volgen bij IVIO@School.

Vakken

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Nederlands*
Begrijpend lezen
Schrijven
Toetsenbordvaardigheid **
Rekenen
Natuur en techniek
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Tehatex
Muzikale vorming
Engels
Frans
Eindtoets groep 8

Extra informatie
*

Vul hier het AVI-niveau van uw kind in:

* Vanaf groep 4 ontvangt u bij het vak Nederlands 10 leesboeken op twee verschillende niveaus.
** Met Toetsenbordvaardigheid kan begonnen worden in groep 6, maar ook later in groep 7 of 8.
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Verplichte aanvullende materialen basisonderwijs
Kruis aan welke aanvullende materialen u wilt ontvangen van IVIO@School.

Groep 5
Aardrijkskunde

Eerste Bosatlas
Groep 6

Aardrijkskunde

Eerste Bosatlas
Groep 7

Aardrijkskunde

Junior Bosatlas
Groep 8

Aardrijkskunde
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Basis Bosatlas

Onderwijskundig rapport
Vraag a.u.b. aan de laatste school van uw kind het onderwijskundig rapport. Iedere school in Nederland is verplicht dit te maken.
Graag ontvangen wij z.s.m. (een kopie van) dit rapport, zodat de docent(en) van IVIO@school optimaal uw kind kan/kunnen
begeleiden.

Het onderwijskundig rapport wordt opgevraagd en toegestuurd.
Het onderwijskundig rapport wordt niet opgevraagd.

Overige gegevens
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Gegevens begeleider/mentor
Gelieve hieronder de gegevens in te vullen van de mentor die de leerling gaat begeleiden met het IVIO-traject.

Eigen begeleider/mentor*
Naam School
Naam begeleider/mentor

M

V

ja*

nee

X

E-mail
Telefoonnummer
De mentor zal in bezit zijn van de IVIO toetsen.

IVIO mentor in plaats van eigen mentor
(Hier zijn kosten aan verbonden.)
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*Indien ja, gegevens van eigen begeleider/mentor niet invullen.

Gegevens voor verzending van het lespakket

Naam
Adres
Postcode en plaats
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Factuuradres

Naam

Telefoonnummer

t.a.v.

E-mail

Adres
Postcode en plaats
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Bevestiging van aanmelding
Ondergetekende verklaart de aanvraag volledig en naar waarheid ingevuld te hebben. Ondergetekende heeft kennis genomen
van de leveringsvoorwaarden en het studiereglement van IVIO@School bv.

Plaats
Datum
Naam

rechtsgeldige vertegenwoordiger van de school

Alles goed ingevuld?

Handtekening
E-mail het
formulier aan:
info@ivioschool.nl
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