
BIJLAGE AANMELDING 2023-2024  leerjaar 2 en hoger      leerjaar | 

Gegevens leerling 
Achternaam |  Voorvoegsel(s) |
Voornamen (voluit) |  Roepnaam |
Gender*  |   M     V     X     O  Geboortedatum |
Geboorteplaats/-gemeente | Burgerservicenummer |  
Nationaliteit |  In Nederland sinds (indien niet in Nederland geboren) |  

Postcode |  Plaats |     
Straatnaam  |  Huisnummer |   Geheim |   ja     nee
Telefoonnummer (thuis)  |    Geheim |   ja     nee 
Mobiel nummer leerling  | 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Gezinssamenstelling |      gezin met 2 ouders/verzorgers   Eenoudergezin

  ouders zijn gescheiden, leerling woont officieel bij |

Gegevens eerste ouder/verzorger (betalingsplichtig)  Gegevens tweede ouder/verzorger  
Achternaam |  Achternaam |  
Voorletter(s) |  Voorletter(s) | 
Geslacht  |   M     V     Geslacht  |   M     V 
Relatie tot leerling  |   ouder     verzorger    Relatie tot leerling  |   ouder     verzorger
Wettelijk vertegenwoordiger  |   ja     nee    Wettelijk vertegenwoordiger  |   ja     nee   
Mobiel |  Mobiel | 
E-mailadres |  E-mailadres |

Adresgegevens van ouder/verzorger (indien afwijkend van adres leerling)  
Straatnaam |  Huisnummer |
Postcode |  Plaats |  
Telefoonnummer |

Ondersteuning en zorg  
Heeft uw kind een dyslexieverklaring?   |    ja    nee 
Er zijn regelingen op school indien u de rekening van de schoolkosten niet kunt voldoen, wilt u daar gebruik 
van maken?  |    ja     nee

Intakegesprek:
Let op: De aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als alle formulieren binnen zijn die op onze site  
staan vermeld bij de diverse leerjaren.

* man/vrouw/neutraal/onbekend

Leerlinggegevens zijn voor intern gebruik en worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gewaarborgd

Leerlingnummer  |

Ingevuld door  |
Rotterdamseweg 55   3135 PT Vlaardingen

Wij verzoeken u dit formulier thuis in te vullen en geprint mee te nemen naar het aanmeldgesprek. 
Wilt u ook het ID-bewijs van de leerling meenemen?


	Achternaam leerling: 
	Voorvoegsel leerling: 
	Voornamen leerling: 
	Roepnaam leerling: 
	Leerling v: Off
	Geboortedatum leerling: 
	Geboorteplaats leerling: 
	BSN leerling: 
	Nationaliteit leerling: 
	In NL sinds LL: 
	Postcode leerling: 
	Plaats leerling: 
	Straatnaam leerling: 
	Huisnummer leerling: 
	Adres geheim ja: Off
	Adres geheim nee: Off
	Telefoon thuis leerling: 
	Telefoonnummer geheim ja: Off
	Telefonnummer geheim nee: Off
	Mobiel nummer leerling: 
	gezin met 2 oudersverzorgers: Off
	Eenoudergezin: Off
	ouders zijn gescheiden leerling woont officieel bij: Off
	Leerling woont bij: 
	Achternaam: 
	Voorletters: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	ouder: Off
	verzorger: Off
	ja_3: Off
	nee_3: Off
	Mobiel: 
	Emailadres: 
	Achternaam_2: 
	Voorletters_2: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	ouder_2: Off
	verzorger_2: Off
	ja_4: Off
	nee_4: Off
	Mobiel_2: 
	Emailadres_2: 
	Straatnaam ouder: 
	Huisnummer ouder: 
	Postcode ouder: 
	Plaats ouder: 
	Telefoonnummer ouder: 
	ja_dyslexie: Off
	nee_dysexie: Off
	ja_betalingsregeling: Off
	nee_betalingsregeling: Off
	leerling x: Off
	leerling m: Off
	leerling mo: Off


