BIJLAGE BEHORENDE BIJ ONDERWIJSOVEREENKOMST [OOK]
Als bedoeld in Artikel 9 Passend onderwijs van de Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst
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BIJLAGE ONDERWIJSOVEREENKOMST
Indien van toepassing worden voor individuele studenten aanvullende afspraken gemaakt over extra begeleiding in het
kader van Passend Onderwijs. Afspraken over de ondersteuning worden in principe voor aanvang van de opleiding
gemaakt, maar kunnen ook tijdens de looptijd van de onderwijsovereenkomst worden gemaakt of worden aangepast. De
nadere invulling van deze afspraken wordt in een Bijlage bij de onderwijsovereenkomst neergelegd. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de onderwijsovereenkomst. Deze Bijlage moet worden ondertekend.

VOOR EN ACHTERNAAM:
GEBOORTEDATUM:
STUDENTNUMMER:
STARTDATUM OPLEIDING:
VERWACHTE EINDDATUM:
Dit document (de Bijlage) wordt minimaal 1 keer per schooljaar geëvalueerd met student, ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk
vertegenwoordiger(s) en de studieloopbaanbegeleider van de student (eventueel ondersteund door de docent SAC).

2

GEGEVENS LEERBEHOEFTECHECK
DATUM GESPREK:
Aanwezig bij gesprek:

3

ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN
De student geeft hieronder aan de volgende extra ondersteuning nodig te hebben:

4

AFSPRAKEN
Welke extra ondersteuning kan de school bieden bij aanvang van de studie?
De extra ondersteuning is erop gericht dat de student de studie op eigen kracht kan oppakken.

5

ADVIES
De school adviseert externe ondersteuning en/of inspanning, zijnde:

BIJLAGE ONDERWIJSOVEREENKOMST | DSP#160563 – VERSIE 2.0 | GRAFISCH LYCEUM UTRECHT | GLU.NL | OER.GLUWEB.NL

PAGINA 1 VAN 2

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ONDERWIJSOVEREENKOMST [OOK]
Als bedoeld in Artikel 9 Passend onderwijs van de Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

6

EVALUATIE
DATUM EN TIJDSTIP:
Onderbouwing:

Om deze Bijlage goed uit te voeren, legt de school een aantal gegevens vast van de student. De verwerking van deze
(persoons)gegevens geschiedt zoals is opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding met inachtneming
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarmee samenhangende regelgeving. Met het ondertekenen
van deze Bijlage geeft de student toestemming om de gegevens te verwerken en uit te wisselen.
De documenten die onderdeel uitmaken van deze Bijlage zijn te downloaden via de website van de school: oer.gluweb.nl

ALDUS OVEREENGEKOMEN IN UTRECHT EN ONDERTEKEND DOOR:

Grafisch Lyceum Utrecht
Vertegenwoordigd door:

NAAM STUDENT:

Drs. H.J. Spronk
Voorzitter College van Bestuur
Datum:

Plaats:

In het geval van minderjarigheid student, naam ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s):

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s)

Utrecht, [DATUM]
Datum:

Plaats:
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