
 
 

AANMELDINGSFORMULIER KLAS 1   schooljaar 2017-2018    locatie WAALWIJK 
 
 

 
0 MAVO 0 MAVO/HAVO   0 HAVO/Atheneum           0 Atheneum/Gymnasium  *                      

                                                                        (=Cambridge) 
 
*) Kruis de richting van uw keuze aan 

*) Aan de wens t.a.v. de plaatsing kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 

GEGEVENS VAN DE LEERLING(E) 

Achternaam : ____________________________________________ 

Voornamen (voluit) : ____________________________________________ 

Roepnaam : ____________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________________________________ 

Geboorteplaats  : __________________  Gemeente: ________________  

Geslacht : M / V 

Godsdienst (kerkgenootschap) : ____________________________________________  

1e Nationaliteit : _______________    In Nederland sinds:   …...-.…..-…… 

Adres : ____________________________________________  

Postcode              : __________ Woonplaats  _______________________ 

Gemeente : ____________________________________________  

Telefoon thuis : ____________________________________________  

overdag bereikbaar onder nummer  : ____________________________________________  

e-mail adres leerling : ___________________________________________ 

BSN-nummer van de leerling : ____________________________(zie ook achterzijde) 

 

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S) 

Naam : ______________________      O         O          O 

     vader  moeder  voogd  

Voorletters : ______________________ 

e-mail adres ouders : ____________________________________________ 

IBAN-Bank nr.: _____________________________**       Gironr.: ____________________________ ** 

Hebt u al eerder een zoon of dochter  

op onze school aangemeld:   ja / nee   (omcirkel het juiste antwoord) 

Bijzondere gezinsomstandigheden : ___________________________________________ 

(bijv. ouder overleden/gescheiden)  : ___________________________________________ 
 
Opleiding ouder/verzorger : ___________________________________________ 
 
Beroep ouder/verzorger : ___________________________________________ 
 
Geboorteland vader: ____________________   Geboorteland moeder: ______________________     
          
 
**) Toelichting: Uw bankrekening nummer dient bij ons bekend te zijn om digitaal de ouderbijdrage en locatiegebonden 

kosten aan u te kunnen vragen via het ouderportaal. Er kan dan een  rechtstreekse verbinding met Ideal gelegd worden. 

 

        
 



Als u wenst dat de schoolpost nog op een ander adres wordt bezorgd, kunt u hieronder een tweede adres 
invullen  
Naam :  ___________________________________________ 
 
Adres :  ___________________________________________ 
 
Postcode              :  __________  Woonplaats ______________________  

 

Bijzonderheden die van invloed : ____________________________________________ 

zouden kunnen zijn op de    ____________________________________________ 

schoolprestaties   ____________________________________________ 

    

GEGEVENS SCHOOL VAN HERKOMST 

Naam : ____________________________________________ 

Adres : _______________________________Tel.:__________  

Postcode              : ___________  Woonplaats_______________________ 

Naam directeur : ____________________________________________ 

Naam leerkracht groep 8 : ____________________________________________ 

Soort onderwijs : ____________________________________________ 

 
 
Wilt u hieronder aangeven of en op welke gebied uw kind extra ondersteuning nodig heeft  
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

 

0  Mijn kind heeft geen extra ondersteuning nodig 

0 Mijn kind heeft extra ondersteuning op medische gebied nodig. S.v.p. toelichting overleggen 

0 Mijn kind heeft (mogelijk) extra ondersteuning nodig: Toelichting en eventueel rapport overleggen 

 
       _______________________________________________________________________________ 
       (bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, etc.) 
 
 
Wilt u bij de aanmelding de volgende zaken inleveren: 
 

 Adviesverklaring basisonderwijs-voortgezet onderwijs (u ontvangt dit formulier van de basisschool).  

 Een kopie van het officiële document waarop de juiste schrijfwijze van de naam staat met de toewijzing 

van het Burgerservicenummer (BSN). Dus een uittreksel uit het GBA of een kopie van de 

identiteitsbewijs (voor- en achterkant) volstaat. Een BSN-formulier is alleen noodzakelijk als het 

Burgerservicenummer niet wordt vermeld op het identiteitsbewijs. 

 
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met: 

 het nakomen van alle financiële en overige verplichtingen ten opzichte van de school  

 de schoolregels van de locatie 

 het naleven, dan wel tenminste respecteren van de Protestants-Christelijke identiteit van de school, 

opgevat volgens de belijdenisgeschriften van de Kerken der Reformatie hier in Nederland 

 het verstrekken van relevante leerlinggegevens aan derden in het kader van de begeleiding 

 publicatie van foto’s en/of films van schoolactiviteiten bijvoorbeeld op de website en p.r.-materiaal 

 het koppelen van het e-mailadres van de leerling aan educatieve pakketten ten dienste van de school 

 het opvragen van informatie bij de school van herkomst 

 afname van testonderzoeken in het kader van de begeleiding 

 

Ondertekening: 

Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Plaats: _______________________    Datum: ______________________  

 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) :      ____________________________                    


