Procedure aanvraag ADIT
BESTANDEN ONTVANGEN
Vanuit het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO heeft u de bestanden voor de aanvraag ontvangen.
Leerlingen die mogen worden aangemeld stromen naar verwachting uit naar het Praktijkonderwijs of
naar VMBO basisberoepsgerichte leerweg (VMBO BB) en zullen in schooljaar 2023/2024 starten op
het voortgezet onderwijs.

INVULLEN TOESTEMMINGSFORMULIER
Laat beide ouders en de leerling (indien 12 jaar of ouder) het toestemmingsformulier invullen en
ondertekenen. Indien er maar één ouder tekent, gaan wij er vanuit dat deze ouder alleen het ouderlijk
gezag heeft. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouder en school.
Hebben ouders bezwaar tegen het versturen van de rapportage naar school? Dan dienen de ouders
vooraf bezwaar te maken bij zowel A-VISION als u. Wij zullen de rapportage dan rechtstreeks naar de
ouders sturen.

INVULLEN AANMELDFORMULIER
Vul op beide tabbladen alle geel gearceerde vlakken in. Tabblad 1 betreft de schoolgegevens en
tabblad 2 betreft de leerlinggegevens. In de kolom TS van tabblad 2 vult u in of u al beschikt over
het toestemmingsformulier van de betreffende leerling. U kunt het aanmeldformulier pas indienen
op het moment dat alle toestemmingsformulieren binnen zijn. Zonder toestemming mogen wij de
leerlinggegevens niet ontvangen. Zorg ervoor dat het aanmeldformulier compleet is en dat het als Excel
bestand (.xls) aan ons wordt terug geleverd.
Let bij het invullen van het aanmeldformulier goed op het volgende: valt u school binnen de gemeente
Apeldoorn dan mogen de factuurgegevens blijven staan op SWV Apeldoorn. Valt u school buiten de
gemeente Apeldoorn, dan dienen de factuurgegevens van de school te worden ingevuld.

RETOURNEREN AANMELDFORMULIER EN TOESTEMMINGSFORMULIER
Uiterlijk 1 oktober 2022 dient het aanmeldformulier en het toestemmingsformulier bij ons aanwezig
te zijn. Uploaden kan via contact - A-VISION Advisering en Begeleiding B.V. o.v.v de schoolnaam en SWV
Apeldoorn PO. Graag een mail sturen via contact@a-vision.nu zodra u de formulier heeft geüpload.

VERWERKING GEGEVENS
Na ontvangst van de formulieren zullen wij de gegevens verwerken. De contactpersoon van de school
krijgt een mail met een ouderbrief. Deze ouderbrieven kunnen aan ouders worden meegegeven.
Let op: doe dit wel op tijd in verband met de herfstvakantie.

TESTAFNAME
De testafname vindt plaats op het kantoor bij A-VISION. Er mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt
tijdens het maken van de ADIT, ook niet voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
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