
1.

2.

3.

Roepnaam

Woonplaats

     man    /    vrouw

4.

5.

6.

     man    /    vrouw

E-mail

Tel.nr. (privé) Mobiel

Adres

7.

     man    /    vrouw

E-mail

Tel.nr. (privé) Mobiel

Adres

8.

9.

10.

11.

12.

Achternaam ouder 2:

Voorletters

Achternaam ouder 1:

BSN c.q. onderwijsnr.

Geslacht

Naam laatst bezochte basissschool

Plaats

Gaat u ermee akkoord dat de basisschool gegevens van uw kind aan ons verstrekt en dat 

uw kind besproken wordt tijdens de warme overdracht, zodat de ondersteuningsbehoeften in 

kaart gebracht kunnen worden?

Eventuele bijzonderheden of opmerkingen:

Gezag berust bij (s.v.p. aankruisen)    beide ouders    moeder    vader    anders nl.:

Onderstaand adres alléén invullen indien afwijkend van adres leerling.

Geslacht

.     .     .     .     .     .     .     .     . 

Adres

Onderstaand adres alléén invullen indien afwijkend van adres leerling.

Geboorteplaats

Tussenvoegsel

Postcode

Plaats: 

Datum:

 Handtekening leerling:

ja   /  nee

Handtekening ouder 2:Handtekening ouder 1:

     AANMELDINGSFORMULIER   (in te vullen door ouders/verzorgers)

Voor welk type brugklas meldt u uw kind aan

Tussenvoegsel

Voornamen (voluit)

Achternaam leerling:

Telefoonnummer

WoonplaatsPostcode

Datum aankomst in Nederland:

Nationaliteit

Onderwijs in Nederland vanaf:

Woonplaats

Tussenvoegsel

Voorletters

Postcode

Geboorteland

Geslacht

Geboortedatum

Voor welke school van Voortgezet onderwijs meldt u uw kind aan:
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