
 

 Aanmeldingsformulier voor leerjaar 1 
(tussentijds) en leerjaar 2 en hoger 

 

Aanmelding voor 
schooljaar 

 
 
(Indien aanmelding tijdens schooljaar de ingangsdatum aangeven) 

 
 

Gegevens leerling 

Achternaam  

Roepnaam  Geslacht:     M/V 

Voornamen  

Geboortedatum  Geboortegemeente 

Burgerservicenummer  

Adres  

Postcode  Woonplaats 

Telefoonnummer(s)  

Nationaliteit  

 
Gegevens ouder(s) / verzorger(s) 

Achternaam + voorletters  
Geslacht:     M/V 
Soort relatie: 

Indien ander adres dan de leerling, hieronder de adresgegevens invullen 

Adres  

Postcode  Woonplaats 

Telefoonnummer(s)  E-mailadres 

  

Achternaam + voorletters  
Geslacht:     M/V 
Soort relatie: 

Indien ander adres dan de leerling, hieronder de adresgegevens invullen 

Adres  

Postcode  Woonplaats 

Telefoonnummer(s)  E-mailadres 

Eventuele opmerkingen over bijzondere omstandigheden: 
 
 (medisch) 

 
 
  
 (thuissituatie) 

 



Gegevens van de school die de leerling nu bezoekt 

  

Naam school  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoon  

Klas/afdeling  

Naam directeur  E-mail: 

Naam klassenmentor  E-mail: 

Bij overstap schooljaarwissel: 
Zal hij/zij bevorderd worden?    Ja / Nee / Twijfelachtig *  

Contact met leerplicht geweest? 
Ja / Nee * 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Toelating gevraagd voor opleiding/leerjaar 

 

Opleiding: 
 
Leerjaar: 

Reden overstap: 
 
 

Keuze uit : 
Voor klas 1, 2 en 3 
mavo/havo/vwo 

• Gymnasium (alleen vwo) * 

• Technasium (TeTo) 

• Kunst/sport  

Voor klas 3, 4 vmbo  
opleiding + evt. 
keuzevakken* (leerjaar 3 heeft 3 

keuzemodules, leerjaar 4 1 keuzemodule)  

• Zorg en Welzijn: bi + keuze uit wi/mask + drie modules 

• Dienstverlening en Producten: keuze uit ec/wi/nsk1/bi + drie 
modules 

• Mobiliteit en Transport: wi/nsk1 + vier modules 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Profiel keuze bij 4, 5 HAVO en 4, 5 en 6 VWO  + vakken vrije deel 

Afdeling  Profiel + keuzevakken  Vakken vrije deel 

HAVO*                      

VWO*                       

* Indien er adviezen van vakdocenten zijn over opleiding en vakkeuzes, deze graag toevoegen 
 

Ondertekening 
 

Ondergetekende is akkoord met de uitwisseling van informatie (leerling dossier) tussen de huidige 

school en wij als aangemelde school                                                                                Ja     Nee 
 
Plaats/datum:   _________________________________________________________________ 
 
Handtekening ouder/verzorger:  
 
 ___________________________________   

Graag de volgende bijlagen toevoegen: 
 
- Recent cijferrapport    
- (toelaatbaarheids)verklaring(en) en          
testrapporten van bijv. LWOO, dyslexie 
etc. (indien van toepassing) 
 


