
INSCHRIJVINGSFORMULIER 2020-2021                            leerjaar | 

Gegevens leerling 
Achternaam |  Voorvoegsel(s) |
Voornamen (voluit) |  Roepnaam |
Geslacht  |   M     V     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  | E-mail leerling |

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

  ouders zijn gescheiden, leerling woont officieel bij | 
Gegevens 1e ouder/verzorger (betalingsplichtig) | Gegevens 2e ouder/verzorger | 
Achternaam |  Achternaam |  
Voorletter(s) |  Voorletter(s) | 
Geslacht  |   M     V     Geslacht  |   M     V 
Relatie tot leerling  |   ouder     verzorger    Relatie tot leerling  |   ouder     verzorger
Voogdij  |   ja     nee    Voogdij  |   ja     nee   
Mobiel |  Mobiel | 
E-mailadres |  E-mailadres |

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

Graag invullen indien van toepassing. Zonder deze gegevens kan het e-mailadres van deze ouder/verzorger niet worden opgenomen in het systeem.

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

Ga verder op blad 2

Leerlingnummer  |

Ingevuld door  |
Professor Holwerdalaan 60-62   2672 LD Naaldwijk



Informatie over de school van herkomst  
Naam huidige (basis)school | Locatie |
Leerkracht/mentor |    dhr.  mevr. 
Advies (basis)school |
Advies (basis)school voor LWOO | 
Huidig niveau / leerjaar |

Zorg  
Heeft de leerling extra zorg en/of ondersteuning gekregen ?    ja    nee
Heeft de leerling speciale ondersteuning nodig op het VO ?       ja    nee 
Nader onderzoek?       ja   nee

  IQ       Datum onderzoek |                            Didactisch   Persoonlijkheid 
Diagnose bekend?  ja    nee 
  Dyslexie   ADHD   ODD   Dyscalculie   ADD  ASS
  anders, nl. |

Aangeleverde gegevens (in te vullen door de administratie)  

 Zorgverklaring 

 Dyslexie-/dyscalculieverklaring 

 Aanmeldcode OSO

 OKR (verplicht voor (overige) scholen van buiten de regio)  

 IQ-test (NIO/WISC/NDT) 

 Onderzoeksverslagen (Drempel) 

 Testuitslagen 

 Identiteitsbewijs - ter inzage 

 Advies BaO 

 Doorstroomformulier 

 Eindtoets 

 Rapport Steunpunt Onderwijs / CED 

 IND-verklaring

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

Ga verder op blad 3



   
Ondergetekende verklaart  
Door ondertekening van dit formulier geeft u ons toestemming informatie op te vragen bij de school van herkomst 
van uw zoon/dochter. Ook geeft u ons toestemming uw zoon/dochter zo goed mogelijk te begeleiden. Dit kan 
betekenen dat wij hem/haar bespreken in het leerlingenoverleg of met het interne zorgteam, we testen afnemen 
of een observatie doen binnen onze school.

U geeft door ondertekening van dit formulier tevens aan dat u ervan op op de hoogte bent dat wij een dossier  
aanleggen, u akkoord bent met de schoolregels en dat u het formulier naar waarheid hebt ingevuld. 

Daarnaast geeft u toestemming voor het opnemen van uw e-mailadres in ons bestand en u gaat ermee akkoord dat 
wij een bevestiging sturen naar het BaO. Ten slotte geeft u door ondertekening van dit formulier aan dat u ervan op  
de hoogte bent dat uw zoon/dochter na een positieve beoordeling van de toelatingscommissie definitief wordt  
ingeschreven.  

  
Overige opmerkingen  

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

Ondertekening (in te vullen tijdens het aanmeldingsgesprek)  
Ondertekend door | 
Datum |  Plaats | 
Handtekening ouder/verzorger | Handtekening leerling |


