
AANMELDINGSFORMULIER SPIJBELEN

Melding versturen naar Lokale politie:

via e-mail:

contacpersoon:

Gegevens met betrekking tot melding

eerste melding

1. Gegevens van de school

Vul de gegevens van de school in.

Basisonderwijs Secundair onderwijs

naam + adres school

telefoonnummer school

contactpersoon school

telefoonnummer contactpersoon

email contactpersoon

heraanmelding

Datum:

Het CLB is op de hoogte van deze aanmelding?

ja

nee

datum overleg: 



2. Gegevens van de leerling

Vul de gegevens van de leerling in.

Geslacht man

vrouw

naam

voornaam

straat nr./bus

postcode gemeente

geboortedatum

nationaliteit

rijksregisternummer

Telefoon-/GSM-nummer leerling

Telefoon-/GSM-nummer ouders/verantwoordelijken

E-mailadres(sen): 

Tel. Naam



Vul de gegevens over de huidige schoolsituatie van de leerling in.

SO:

ASO
TSO
BSO

KSO
BuSO

CLW/CDO

Syntra

studierichting/OV:

leerjaar

3. Gegevens van het CLB

Vul de gegevens van het CLB in.

naam CLB

vestigingsplaats

adres

contactpersoon (naam + functie)

Telefoonnummer/gsm

E-mail:

BaO:

BaO      - leerjaar:

BuBaO - leerjaar: Type: 

Type: 



Acties ondernomen door de school

Gesprek met de leerling

ouders of voogd werden uitgenodigd voor een gesprek

Preventieve schorsing

Definitieve uitsluiting
Andere acties (kort vermelden welke)

relevante informatie:

Acties ondernomen door het CLB

Gesprek met de leerling

Gesprek met de ouders

Overleg met externen (+specificatie)

Doorverwijzing naar externe dienst (+specificatie)
Leerling heeft dossier bij OCJ

Leerling staat onder toezicht van Sociale Dienst JRB

Ouders zijn ingegaan op de uitnodiging
Ouders zijn niet ingegaan op de uitnodiging

4. Inlichtingen met betrekking tot spijbelen

Hoeveel aantal halve dagen problematische afwezigheid zijn er ?

totaal aantal halve dagen: 

Verplicht toe te voegen in bijlage : “registratiefiche afwezigheden”

Was er vorig schooljaar sprake van problematische afwezigheden?

nee
ja. Toe te voegen in bijlage “registratiefiche afwe-
zigheden” vorige schooljaar

ja

nee
niet geweten

ja

nee

niet geweten



Andere acties (kort vermelden welke)

           Het is belangrijk dat de lokale politie eerst contact opneemt met de school 
          alvorens actie te ondernemen binnen het dossier.

relevante informatie:


	naam politiezone + adres: 
	mail contactpersoon spijbelen: 
	naam contactpersoon: 
	datum: 
	naam + adres school: 
	contactpersoon school: 
	telefoonnummer school: 
	telefoonnummer contacpersoon: 
	email contactpersoon: 
	basisonderwijs/secundair onderwijs: Off
	melding: Off
	melding CLB: Off
	datum CLB: 
	Man/vrouw: Off
	naam leerling: 
	voornaam: 
	straat: 
	bus: 
	postcode: 
	gemeente: 
	geboortedatum: 
	nationaliteit: 
	rijksregisternummer: 
	telefoonnummer leerling: 
	telefoonnummer  ouder 2: 
	telefoonnummer  ouder : 
	telefoonnummer  ouder 3: 
	email ouder 1: 
	email ouder 2: 
	email ouder 3: 
	telefoonnummer  ouder  2: 
	telefoonnummer  ouder  3: 
	telefoonnummer  ouder  4: 
	ASO: Off
	TSO: Off
	BSO: Off
	KSO: Off
	BUSO: Off
	CLW/CDO: Off
	Syntra: Off
	studierichting: 
	leerjaar: 
	naam CLB: 
	vestigingsplaats: 
	contactpersoon: 
	telefoonnummer: 
	email CLB: 
	adres: 
	leerjaar Bao: 
	bubao leerjaar: 
	bubao type: 
	BaO: Off
	BuBao: Off
	Buso type: 
	Gesprek met de leerling(school): Off
	ouders of voogd werden uitgenodigd voor een gesprek: Off
	Preventieve schorsing: Off
	Definitieve uitsluiting: Off
	Andere acties (kort vermelden welke)(school): Off
	gesprek met de leerling (CLB): Off
	Gesprek met de ouders: Off
	Overleg met externen (+specificatie): Off
	Doorverwijzing naar externe dienst (+specificatie): Off
	Leerling heeft dossier bij OCJ: Off
	Leerling staat onder toezicht van Sociale Dienst JRB: Off
	resultaat school: 
	ouders zijn wel/ niet ingegaan: Off
	totaal aantal halve dagen: 
	ja/nee: Off
	OCJ ja: Off
	OCJ nee: Off
	OCJ niet geweten: Off
	JRB ja: Off
	JRB nee: Off
	JRB niet geweten: Off
	Andere acties (kort vermelden welke) 2: Off
	resultaat CLB 2: 
	het is belangrijk dat de politie 2: Off


