
 

Aanmeldingsformulier (niet bestemd voor brugklas) 

 

Ondergetekende meldt zijn/haar 

Zoon/dochter aan als leerling (e) van: 

                                  

U wordt verzocht bij dit formulier een uittreksel uit het bevolkingsregister  of een duidelijke kopie van de 

identiteitskaart (voor- en achterkant) in te leveren. 

Gegevens van de aan te melden leerling 

Familienaam: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Voornamen (voluit):……………………………………………………………………………………………………. 

Roepnaam:…………………………………………………………………………………………...Jongen/meisje 

Burgerservicenummer:……………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:……………………………………………… 

Geboorteplaats:……………………………………………….Geboorteland…………………………………… 

Nationaliteit:     O Nederlands 

   O anders, namelijk………………………datum in Nederland…………………. 

Al broer of zus op school van aanmelding?  O  ja    O  nee 

Indien ja, naam:………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam huisarts:……………………………………………………telefoon…………………………………………. 

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig:    O  ja   O  nee 

Indien ja, kruis dan hieronder aan op welke gebied uw kind ondersteuning nodig heeft. 

Mijn kind heeft/had problemen met:                        Nog van toepassing: 

O  langdurige leerproblematiek   O  ja  O  nee 

O  gedrag       O  ja  O  nee 

vwo 2 3 4 5 6 
havo 2 3 4 5  

mavo 2 3 4   
Leerjaar bij het betreffende schooltype omcirkelen  



O  gezondheid      O  ja  O  nee 

O  horen       O  ja  O  nee 

O  zien       O  ja  O  nee 

O  bewegen       O  ja  O  nee 

O  traumatische gebeurtenis    O  ja  O  nee 

O  anders …….      O  ja  O  nee 

Is er bij de aangegeven problematiek een hulpverlener betrokken? 

O  ja  O  nee 

Zijn er onderzoeksverslagen ter inzage?  O  ja    O  nee 

Gebruikt uw kind medicatie en/of medische hulpmiddelen? 

O  ja  O  nee   Indien ja, namelijk …………………………………………………………………………….. 

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) 

Leerling woont bij: 

O   ouders       O   vader        O   moeder 

O   anders, nl. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Het ouderlijk gezag berust bij:   O beide ouders  O een van de ouders 

Indien het ouderlijk gezag berust bij een van de ouders, dan welke ouder: 

O  vader  O  moeder 

Gegevens van de ouder(s)/ verzorger(s) waar de leerling staat ingeschreven: 

O  vader………………………………………………………………naam………………………..voorletters 

O  moeder……………………………………………………………naam……………………….voorletters 

O  anders, nl ………………………………………..……………..naam……………………….voorletters 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode:……………………………………Woonplaats……..………………………………………………. 

Telefoon thuis:……………………………. 

Werk/gsm vader ……………………………………….werk/gsm moeder……………………………… 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………….. 



   

Nationaliteit en geboorteland van ouder(s) indien niet Nederland(s) 

O  vader ………………………….                O  moeder ………………………………………… 

Gegevens school van herkomst: 

Basisschool: 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………Postcode en Plaats:……………………………………………. 

Voortgezet onderwijs: 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………Postcode en Plaats:…………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………………… 

Contactpersoon: ………………………………………………… 

Ooit blijven zitten?:       O  ja O  nee 

Indien ja, in welke groep.………………………………….. 

Reden van zitten blijven:………………………………………………………………………………………………………. 

Wat is de reden van aanmelding? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke schooldiploma’s heeft uw zoon/dochter reeds behaald of zal hij/zij binnenkort 
behalen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ZOZ 



              

Verklaring ouder(s)/verzorger(s): 

Door de ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaar ik / verklaren wij: 

* op de hoogte te zijn van de financiële verplichtingen die worden aangegaan en deze 
te voldoen; 

* geen bezwaar te hebben tegen het overleggen van de benodigde gegevens door de 
school van herkomst aan de vo-school en omgekeerd; 

* er geen bezwaar tegen te hebben dat de vo-school relevante gegevens levert aan de 
regionale adviescommissie om de plaatsing te kunnen beoordelen; 

*  indien nodig voor de ondersteuning van de leerling er geen bezwaar tegen te hebben 
dat de vo-school relevante gegevens levert aan de Regionale Verwijzingscommissie of 
de Commissie voor Toelating en Aanwijzing van het Samenwerkingsverband; 

* indien nodig voor de ondersteuning van de leerling: geen bezwaar te hebben 
gegevens uit te wisselen met de ketenpartners in de Jeugdhulp (maatschappelijke 
werk, centra voor jeugd en gezin e.d.) 

* me/ons te conformeren aan de schoolregels, zoals gepubliceerd in de schoolgids 
en/of de schoolwebsite 

* geen bezwaar te hebben tegen het plaatsen van een foto/foto’s en of videomateriaal 
op de website van de school of in de schoolgids van ons kind(indien u hiertegen wel 
bezwaar heeft, kunt u dit bij de inschrijving schriftelijk kenbaar maken); 

* geen bezwaar  te hebben tegen het verstrekken van de naw-gegevens aan 
klasgenoten (indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij de inschrijving 
schriftelijk kenbaar maken). 

 

Plaats:       Datum: 

 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s): 

 

 

 

 


