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DOORSTROOMFORMULIER 
SCHOOLJAAR 2023-2024

Heb je het afgelopen jaar onderwijs gevolgd? Zo ja, laat dan je mentor of decaan onderstaande vragen
beantwoorden.

WELKE FACTOREN ZIJN VOLGENS U MOGELIJK VAN INVLOED OP DE STUDIEVOORTGANG?

De leerling  heeft een afgebroken vooropleiding 

 is sinds het verlaten van de basisschool blijven zitten 

 heeft gezondheidsproblemen 

 heeft op belangrijke momenten last van faalangst 

 heeft leerproblemen m.b.t. rekenen 

 heeft een handicap. (indien verklaring aanwezig is deze s.v.p. toevoegen) 

 Auditief                Motorisch                Chronisch                Visueel 

 heeft een leerstoornis (indien verklaring aanwezig is deze s.v.p. toevoegen) 

 Dyslexie                Dyscalculie             ............................................. 

 maakt een geisoleerde indruk, is geneigd zich terug te trekken    

 toont voldoende interesse 

 wordt gestimuleerd vanuit de thuissituatie 

 is voldoende aanwezig 

 werkt hard in de lessen 

 is in staat om zelfstandig te studeren, thuis en/of op school 

 beheerst het Nederlands voldoende 

 is goed in staat contact te leggen 

 is zich goed bewust van normen en waarden 

 komt goed voor zichzelf op 

 Anders, nl:

ls de leerling op leergebied of sociaal gebied begeleid?  ja               nee

Zo ja, door welke begeleidende instelling?

Naam contactpersoon: Telefoonnummer:

Had deze begeleiding resultaat?  ja               nee               weet niet

Hoe denkt u, gezien bovenstaande, over de opleidingskeuze van de leerling?               Passend               Twijfel               Minder passend

Toelichting:

Naam mentor / decaan: Handtekening mentor / decaan:
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VOORLOPIGE AKKOORDVERKLARING UITBESTEDING VOOR SCHOOLJAAR 2023-2024 

Ondergetekende gaat akkoord met uitbesteding  van deze leerling naar: 
  mavo 4   havo   vwo 6 
  voltijd (havo/vwo minimaal 5 vakken / mavo minimaal 4 vakken) 
  deeltijd (havo/vwo maximaal 4 vakken / mavo maximaal 3 vakken)

Uitbestedende school:
Naam leerling:
Naam ondergetekende:
Functie:
Handtekening van directie: Schoolstempel: 

De uitbesteding wordt pas definitief d.m.v. individuele verklaring ‘Verklaring bij uitbesteding’

Word je door je huidige vo-school uitbesteed (gedetacheerd)? Zo ja, laat dan je school onderstaande invullen en 
ondertekenen. Dit ondertekende formulier meebrengen naar intakegeprek!

De leerling of de ouder/verzorger (indien de leerling minderjarig is) dient te tekenen voor de inhoud van dit formulier. 
Zonder ondertekening wordt dit doorstroomformulier niet in behandeling genomen. Curio vavo kan in sommige gevallen 
beslissen dat een andere intakeprocedure mogelijk is.

AKKOORDVERKLARING

Ik ga ermee akkoord dat de informatie in dit doorstroomformulier gebruikt wordt bij Curio vavo. 

Datum: Handtekening voor akkoord:

Leerling (achternaam en voorletters):

Bij minderjarigheid ouder/ verzorger (achternaam en voorletters):  

Curio vavo gaat met de gegevens van de leerlingen om zoals in de Wet bescherming Persoonsgegevens wordt aangegeven.
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