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DOORSTROOMFORMULIER VAVO      2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Achternaam  ……………………………………………………………..……  �  M   �  V   
• Officiële voornamen…………………………………………………………………………………… 
• Roepnaam ………………………………………………………………………………………..…… 

• Burgerservicenummer (BSN).. ……………………………………………………………………… 

• Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………….. 

• Postcode ……………………………………     Woonplaats ……………….…………………..…. 

• Telefoon thuis: ………………………............  Telefoon mobiel: ……………...............………… 

• E-mail ……. …………………………......................................................................……………. 

• Geboortedatum ……………………………… Nationaliteit ……………………….………………. 

• Geboorteland  ……………………………….. Geboorteplaats  .…………………….…………… 

• Datum in Nederland (als je niet in Nederland geboren bent) …………………………………… 

• Contactpersoon thuis:  Naam:..……………………………………………………………… 

                                            Tel. nr.: 06 -…………………………………………………………   

                                            E-mail: …..…………………………………………………………. 

 
 
 
Vermeld bij uitbesteding het IBAN-nummer in verband met terugbetaling van het boekengeld. 

IBAN-nummer :  

Op naam van  : 

Adres   :   

 
 
Het doorstroomformulier inleveren/terugsturen naar vavo Breda of vavo 
Roosendaal vóór het intakegesprek. 
Controleer of dit formulier ondertekend is. 
 
 
 
 

vavo Breda  
Ganzerik 76 
4822 RK Breda  
076-5784700 
infovavobreda@rocwb.nl 
www.kellebeek.nl 

vavo Roosendaal  
Hoogstraat 126 
4702 ZW Roosendaal 
0165-554990 
infovavoroosendaal@rocwb.nl 
www.kellebeek.nl 
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Vragen door de leerling te beantwoorden 
 
 
 
Welke opleiding wil je gaan doen in 2019-2020 op het vavo:                     

q  mavo 4   q havo 5       q vwo 6  q Volledig pakket      q Deelpakket  
 
Welke (examen)vakken wil je volgen?……………………..……………………..……………… 

Welke school heb je het laatst bezocht?..…………..……………….……………………….…. 

In welk schooljaar was je daar voor het laatst?..................................................................... 

Welke opleiding(en) heb je gevolgd? q  vmbo basis/ vmbo kader  
      q  vmbo TL / vmbo GL / mavo 
      q  havo    
      q  vwo        
      q  mbo    niveau  2/3/4   opleiding: ……...…… 
      q  AKA / Entree        opleiding: ……..….… 
         
Heb je een diploma van de laatste opleiding?...................................................................... 

Als je geen diploma hebt, wat is dan de hoogste klas die je gevolgd hebt?………………… 

Heb je een overgangsbewijs van deze klas? …………………………………………………… 

Wie is de contactpersoon op je laatste school? …………….………………..………………… 

Functie:…………………………………………    Telefoonnummer:…………………………..... 
 

Heb je de afgelopen drie jaar op dezelfde school gezeten? 
 q Ja  
 q Nee, ik ben van school veranderd.  
 q Nee, ik heb gewerkt, namelijk bij ………………………………………………. 
  van …………………...............……   tot …………………................…………. 

 
Als je hierboven hebt ingevuld Nee, ik ben van school veranderd., geef dan van de afgelopen  
drie schooljaren aan welke scholen je achtereenvolgens hebt bezocht.  
  
2016-2017: naam school: ……………………………………………………………………..  
  opleiding:       ………………   leerjaar: .……………  
 
2017-2018:  naam school: ……………………………………………………………………..  
  opleiding:       …………………leerjaar: .…………… 
 
2018-2019:  naam school: ……………………………………………………………………..  
   opleiding:       …………………leerjaar: .…………… 
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Vragen door de mentor/decaan/leerlingbegeleider te beantwoorden 
 
Welke factoren zijn volgens u mogelijk van invloed op de studievoortgang?  
q De leerling heeft een afgebroken vooropleiding. 
q De leerling is sinds het verlaten van de basisschool blijven zitten. 
q De leerling heeft gezondheidsproblemen. 
q De leerling heeft op belangrijke momenten last van faalangst. 
q De leerling heeft leerproblemen m.b.t. rekenen. 
q De leerling heeft een handicap. (indien verklaring aanwezig is deze s.v.p. toevoegen) 
 q Auditief     q Motorisch    q Chronisch     q Visueel 

q De leerling heeft een leerstoornis (indien verklaring aanwezig is deze s.v.p. toevoegen) 
  q Dyslexie    q Dyscalculie    q …………………… 
q De leerling maakt een geïsoleerde indruk, is geneigd zich terug te trekken. 
 
De leerling toont voldoende interesse.      q 
De leerling wordt gestimuleerd vanuit de thuissituatie.    q 
De leerling is voldoende aanwezig.      q 
De leerling werkt hard in de lessen.      q 
De leerling is in staat om zelfstandig te studeren, thuis en/of op school. q 
De leerling beheerst het Nederlands voldoende.     q 
De leerling heeft voldoende computervaardigheden.    q 
De leerling is goed in staat contact te leggen.     q 
De leerling is zich goed bewust van normen en waarden.   q 
De leerling komt goed voor zichzelf op.      q 
 
q Anders, nl.: ………………… 
 
Is de leerling op leergebied of sociaal gebied begeleid?  qJa     qNee   

Graag toelichting:………………………………………………………………………………….…… 

Zo ja, door welke begeleidende instelling?  
Naam instelling: ………………………………………………………………………………………..  

Naam contactpersoon: ……………………………………Telefoonnummer:………………….…..  

Had deze begeleiding resultaat? qJa     qNee     qWeet niet      q…………………………… 

 
 
Hoe denkt u, gezien bovenstaande gegevens, over de opleidingskeuze van de leerling? 
q Passend      q Twijfel       q Minder passend 
Eventuele toelichting: ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Ik neem wel / geen contact op met:  
 
q Breda             teamvoorzitter Dhr. M.E. Flipse      076-5784700     m.flipse@rocwb.nl 
q Breda             leerlingbegeleider Mevr. P. Jille      076-5784700     p.jille@rocwb.nl 
q Roosendaal   coordinator Mevr. C. Eisinga     0165-554990    c.eisinga@rocwb.nl 
q Roosendaal   leerlingbegeleider Mw. E. van Eimeren  0165-554990     e.vaneimeren@rocwb.nl  
 
 
Bespreekpunten: …………………………………………….. 
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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. 
Het vavo kan eventueel bespreken of een andere intakeprocedure mogelijk is. 
 
Akkoordverklaring 
 
Ik ga ermee akkoord dat de informatie in dit doorstroomformulier gebruikt wordt bij het vavo  
van het Kellebeek College.  
 
Datum:         Handtekening voor akkoord 
       
Leerling (achternaam en voorletters): ……………………..…….. …………………………… 
 
Bij minderjarigheid ouder/ verzorger  
(achternaam en voorletters):    ………………………….... ………………………….... 
 
Namens de onderwijsinstelling:   
(achternaam en voorletters)   …………………………….      ……………….…………… 
    Functie: ………………..………….                
 
 
 
 
 
In te vullen door directie  
 
Voorlopige akkoordverklaring uitbesteding voor schooljaar 2019-2020  
 
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’. 
 

 


