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Naam basisschool: 

     Aanmeldingsformulier

        

deel 1 – in te vullen door ouder(s)/verzorger(s) 

Kruis aan voor welke opleiding(en) u de leerling aanmeldt: 
(kruis twee opleidingen aan, indien u uw kind aanmeldt voor een dakpanklas) 

Praktijkonderwijs*  

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg met LWOO (leerwegondersteuning)* 

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg met LWOO (leerwegondersteuning)* 

MAVO  met LWOO (leerwegondersteuning)* 

HAVO  met technasium 

VWO (vink hierbij nog een keuze aan) met technasium 

Atheneum 

Gymnasium 

*) Bij deze schoolopleiding is onderzoek noodzakelijk. U dient dan ook deel 3 – bijlage bij OKR in te vullen. 

Geslacht: man vrouw 

Officiële achternaam:

Burgerservicenr.:

Geboortedatum:

Geboortegemeente: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Indien de leerling niet in NL is geboren:

Datum in Nederland:  

Gegevens leerling 

Achternaam: 

Voornamen: 

Roepnaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

Mobiele telefoon: 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

ouder/verzorger 1  man   vrouw         ouder/verzorger 2 man  vrouw 

Naam en voorletter(s) 

Huistelefoon: 

Mobiele telefoon: 

E-mailadres:

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

* Ouderlijk gezag ja nee ja nee 

*) Indien ouders zijn gescheiden en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, gaat de informatie vanuit school in principe naar beide ouders. 

BRIN.nr:

                    leerjaar 1 2023-2024



deel 1 – aanmeldingsformulier leerjaar 1 2023-2024    2 

Zijn er nog andere gegevens die van belang zijn om te weten? 
Informatie over de gezondheid (bijv. allergieën), gezinsomstandigheden (bijv.ouders gescheiden/overleden en/of begeleiding 
in het gezin).

(Alleen zaken die van belang zijn voor het lesgeven/begeleiding van uw kind registreren wij in ons Leerling-Administratie-syteem) 

Bij welke andere leerling(en) zou de hiervoor aangemelde leerling wel/niet * graag geplaatst willen 
worden. 

1. 

2. 

*) doorhalen wat niet van toepassing is  

(Niet meer dan twee invullen: waar mogelijk zal hier rekening mee gehouden worden) 

Zitten er ook al broers/zussen bij ons op school? 
(Naam broer/zus, klas en locatie invullen) 

Ondertekening

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u als ouder/verzorger aan dat u kennis heeft genomen van het 

onderwijskundig rapport en akkoord bent met de uitwisseling van informatie tussen het PO (huidige school) en VO 

(aangemelde school)  gedurende het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs. 

ouder/verzorger/voogd 1 ouder/verzorger/voogd 2 

Plaats en datum: 

Naam: 

Handtekening: …………………………………………………….  ………………………………………………………… 
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