
vertrouwelijkDOCKINGA           college
BETROKKENHEID

VERTROUWEN

RESPECT

Naam leerling:

Ingevuld door:

Onderwijskundig rapport
E. 2, 3 en 4 vmbo

U wordt verzocht - indien mogelijk en relevant - in onderstaand schema de volgende vragen te beantwoorden.

Welke gemiddelde cijfers behaalde de leerling voor onderstaande vakken gedurende dit cursusjaar?

(Indien mogelijk kopie van het laatste rapport meesturen).

Vak                 Cijfer          Toelichting         Vak Cijfer   Toelichting

Nederlands         Economie

Fries         Verzorging  

Frans          Techniek

Duits          Informatiekunde

Engels          Godsdienst

Geschiedenis         Muziek

Aardrijkskunde          Tekenen

Wiskunde         Handvaardigheid

Natuur-/Scheikunde         Lich. Oefening

Biologie

Voor welk programma acht u genoemde leerling geschikt?

  basisberoepsgerichte    kaderberoepsgerichte     gemengde  theoretische leerweg

De leerling heeft gekozen voor: (plaats een 1 bij de eerste keuze, een 2 bij de tweede keuze).

Twee keuzes verplicht! Alleen van toepassing voor aanmelding vanaf klas 3.

Vak                 basis               kader           gemengd

Bouwen Wonen Interieur

Produceren Installeren en Energie

Economie en Ondernemen

Zorg en Welzijn

Overige opmerkingen: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Datum:

N.B. Indien aanwezig s.v.p. relevante rapportages uit het dossier van de leerling meesturen. 

Christelijke scholengemeenschap voor vmbo/havo/vwo

Acht u de leerling voor de afdeling geschikt?

      zeer geschikt

      geschikt

      nauwelijks geschikt

      ongeschikt

De inzet/motivatie is:

      bovengemiddeld         goed         gemiddeld

      matig        gering         benedengemiddeld
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