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AANMELDINGSFORMULIER  

Taalondersteuning voor NT2’ers van 11 – 20 jaar 

 

Door dit formulier in te vullen (per leerling een eigen aanmeldingsformulier), meldt u een leerling aan voor 

taalondersteuning door het NT2-centrum voor gemiddeld 2 lesuren per week. Deze taalondersteuning is 

bedoeld voor leerlingen met een NT2-achtergrond die onderwijs volgen in groep 8 of het VO en maximaal 6 

jaar in Nederland zijn. Doel is deze leerlingen te ondersteunen in het succesvol doorlopen van de 

Nederlandse schoolopleiding die past bij hun cognitief niveau. Aanmelden kan het hele jaar door.  

Na aanmelding zetten we TOA-toetsen klaar die de leerling op de eigen school kan maken. Daarna volgt een 

intakegesprek met de leerling, de docent of mentor en LINK om te bepalen waarmee we de leerling het best 

kunnen helpen. Gedurende het jaar wordt de voortgang periodiek besproken met de docent/mentor. 

NB 1 Vervoer van de leerling naar Gorinchem (indien van toepassing) is de verantwoordelijkheid van 
ouders/school van de leerling. 
NB 2 De school informeert de ouders van de leerling; LINK onderhoudt contact met de school. 
 
 

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE LEERLING 

Voornaam  

Achternaam  

Geslacht  

Geboortedatum  

Geboorteland  

Nationaliteit  

Datum van vestiging in Nederland  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer (thuis)  

Telefoonnummer (leerling)  

 

 

GEGEVENS SCHOOL 

Naam school  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer school  

Contactpersoon school  

Functie contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  
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SCHOOLLOOPBAAN LEERLING tot op heden 

Periode School Plaats/Land 
   

   
   

 

HUIDIGE SITUATIE 

Leerjaar en opleidingsniveau  

Contactgegevens docent Nederlands*  

Contactgegevens mentor*  

Gunstig tijdstip voor LINK-lessen  

Ongunstig tijdstip voor LINK-lessen  

* Graag een van beiden als contactpersoon over voortgang leerling toevoegen 

 

Wat is de reden dat u deze leerling aanmeldt voor de taalondersteuning? Waar loopt u tegenaan 

met betrekking tot de taalontwikkeling van deze leerling? 

 

 

 

Het NT2-centrum werkt aan onderstaande vaardigheden. Welke van deze vindt u het belangrijkst 

voor deze leerling om aan te werken? 

Lezen  

Schrijven  

Luisteren  

Spreken  
Gesprekken voeren  

Woordenschat 
zaakvakken 

De school dient hiervoor zelf materiaal mee te geven, bv hoofdstukken 
van geschiedenis- of aardrijkskundeboek 

Anders nl:  
 

 

 

TAALMETHODES 

Met welk NT2-materiaal of -methode werkt de leerling nu al? 
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BIJZONDERHEDEN (Ruimte voor nadere toelichting of opmerkingen, bijvoorbeeld belangrijke medische informatie). 

 

 

 

Eigen bijdrage scholen 
Door ondertekening van dit formulier gaat de school akkoord met de betaling van 200,= euro per leerling 
voor het schooljaar 2020-2021; dit bedrag geldt ongeacht het aantal blokken dat de leerling LINK-lessen 
volgt. 

 

De door u hierboven verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden door 

ons digitaal gearchiveerd. De gegevens worden gebruikt om een optimale leerlingbegeleiding te kunnen 

bieden. De gegevens zullen in geen geval zonder toestemming aan derden verstrekt worden, behalve 

wanneer dit wettelijk verplicht is. 

 

ONDERTEKENING 

Handtekening ouder/verzorger + datum Handtekening contactpersoon school + datum 

  

 

 


