Inschrijving SNeL-project – Lager onderwijs
Depsa-ONDO/07/2012-04/03
ontvangstdatum:
(In te vullen door de verantwoordelijke afdeling)

Departement Samenleving
Dienst Onderwijsondersteuning
Ly Dang Kim
postadres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen
bezoekadres: Huis van de Mechelaar,
Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen
tel. 015 29 83 22– fax 015 29 83 26
e-mail: ly.dangkim@mechelen.be
website: www.mechelen.be
openingsuren: maandag, dinsdag en donderdag van 8 tot
16u, dinsdag en vrijdag van 8u tot 13u.

Wat is het SNeL-project?
Het ‘SNeL’-project (Spelend Nederlands Leren) wil kinderen die niet volledig vertrouwd zijn
met de Nederlandse taal, tijdens de zomervakantie de kans geven om op een speelse manier meer Nederlandse taalvaardigheden aan te leren of gewoon het Nederlands te onderhouden.
Wanneer gaat het SNel-project voor jongeren door?
De speelpleinwerking Weyneshof vzw organiseert het SNeL-project voor kinderen van het 1e
tot het 6e leerjaar. Het vindt plaats van maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 13 juli 2018 (1e periode), van maandag 16 juli t.e.m. vrijdag 27 juli 2018 (2e periode) en van maandag 30 juli
t.e.m. vrijdag 10 augustus 2018 (3e periode).
Hoe kan je een inschrijving voor het SNel-project indienen?
De school kan samen met de ouders een leerling inschrijven tot 15 juni 2018 via het digitaal
formulier: https://www.mechelen.be/eloket-snel-project-lager-onderwijs-inschrijving

Administratieve gegevens
1

Vul de gegevens van de school in.

school
voornaam contactpersoon
naam contactpersoon
functie
telefoon
e-mail
2

Vul de gegevens van de leerling in.

voornaam
naam
roepnaam
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

geboortedatum
geslacht

-

-

 man

 vrouw

in welke klas zit de leerling nu?
eerste inschrijvingsdatum in het Nederlandstalig onderwijs

-

welke taal wordt er thuis gesproken?
kent de leerling nog andere talen?

 ja

 nee

-

zo ja, welke

Gegevens voor de deelname aan het project
3

Kruis aan wanneer de leerling wenst deel te nemen aan het SNeL-project
Indien er geen voorkeur voor een bepaalde periode is, kruis dan meerdere of
alle periodes aan.



van 2 juli t.e.m. 13 juli 2018



Van 16 juli t.e.m. 27 juli 2018

4

Heeft de leerling reeds in het verleden deelgenomen aan het SNeL-project?

 ja
5

 Van 30 juli t.e.m. 10 augustus 2018

 nee

Kruis de kennis van de Nederlandse taal van de leerling aan
Gelieve de kennis van de Nederlandse taal zo correct mogelijk aan te duiden. Deze
informatie maakt het mogelijk een SNeL-programma op maat van het niveau van de
leerlingen op te maken. Deze informatie zal niet gebruikt worden als selectiecriterium
voor deelname aan het SNeL-project

Lezen

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Kan de leerling mkm-woorden lezen?
Kan de leerling mkm-woorden lezen en begrijpen?
Kan de leerling langere woorden lezen?
Kan de leerling langere woorden lezen en begrijpen?
Kan de leerling zinnen lezen en begrijpen?
Kan de leerling een verhaal lezen en begrijpen?
Leest de leerling op AVI-niveau?
 Zo ja: op welk AVI-niveau? ….
Luisteren
Verstaat de leerling eenvoudige opdrachten?
Begrijpt de leerling een eenvoudig voorgelezen verhaal mits visuele ondersteuning?
Begrijpt de leerling een eenvoudig voorgelezen verhaal zonder visuele ondersteuning?
Begrijpt de leerling een moeilijker luisterverhaal mits visuele ondersteuning?
Begrijpt de leerling een moeilijker luisterverhaal zonder visuele ondersteuning?
Schrijven
Kan de leerling mkm-woorden schrijven?
Kan de leerling langere woorden schrijven?
Kan de leerling zinnen schrijven?
6.

Gelieve aan te duiden op welke bus en opstaphalte de leerling zal opstappen om
naar het SNeL-project te gaan:

 Samsonbus + naam opstaphalte:
 Smurfenbus + naam opstaphalte:
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Informatieve gegevens van de leerling
7

Kruis de voedingsgewoonte aan.

 mag alles eten

 vegetarisch

 ander dieet
8

Is het kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen.

 ja, welke
 nee
9.

Is het kind gevoelig of allergisch voor bepaalde stoffen of voeding (vb.
gluten-allergie, lactose-intolerantie)?

 ja, welke
 nee
10.

Neemt het kind medicatie?

 ja, welke
 nee
11.
Vul de gegevens in van personen die tijdens het SNeL-project bereikbaar
zijn (Gelieve goed na te kijken dat telefoongegevens CORRECT worden
genoteerd!).
Persoon 1
voornaam
naam
telefoon / gsm
omgangstaal
Persoon 2
voornaam
naam
telefoon / gsm
omgangstaal
12. Vul de gegevens van de huisarts in.
voornaam
naam
telefoon / gsm
13.

Indien het kind niet behoort tot de doelgroep van het SNeL-project, gelieve
hieronder te motiveren waarom een afwijking van de selectiecriteria wordt
gevraagd (let op: er wordt geen uitzondering toegestaan voor kinderen met advies
buitengewoon onderwijs en kinderen uit het kleuteronderwijs!):
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De ondertekening
dag

maand

jaar

handtekening van
één van de ouders

Nuttige informatie
Wat gebeurt er verder met het formulier?
De aanvraag wordt nagezien door de dienst Onderwijsondersteuning en de coördinerende
directies van de scholengemeenschappen. Via de dienst Onderwijsondersteuning ontvang je
nadien een bericht waarin de deelname van de leerling al dan niet wordt bevestigd. De
school licht de ouders in over de beslissing.

Voorwaarden
Door uw kind in te schrijven, geeft u speelplein Weyneshof vzw de toestemming om beeldmateriaal van uw kind te gebruiken voor promotiedoeleinden voor de speelpleinwerking en
te publiceren op onze website en facebookpagina. Indien u dit niet wenst, gelieve dan persoonlijk contact op te nemen met het secretariaat via info@weyneshof.be.

Inschrijving SNeL project voor leerlingen van het basisonderwijs

4/4

