
Gegevens leerling 
Achternaam |  Voorvoegsel(s) |
Voornamen (voluit) |  Roepnaam |
Geslacht  |   M     V    X 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  | 

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    X Geslacht  |   M     V    X 
Relatie tot leerling  |   ouder     verzorger    Relatie tot leerling  |   ouder     verzorger
Wettelijk vertegenwoordiger  |   ja     nee    Wettelijk vertegenwoordiger  |   ja     nee   
Mobiel |  Mobiel | 
E-mailadres |  E-mailadres |
IBAN-nummer (zie schoolkosten op pagina 2)  |

Adresgegevens van ouder/verzorger (alleen invullen als ouder/verzorger op ander adres woont als de leerling) 
Straatnaam |  Huisnummer |
Postcode |  Plaats |  
Telefoonnummer |

Aanvullende vragen
Bij wie wil je in de klas?  |
Bij wie wil je niet in de klas?  |
Wilt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling/stichting leergeld?  |   ja     nee

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

Leerlingnummer  |

Ingevuld door  |
Kastanjedal 2   3142 AP Maassluis

> Ga verder op pag. 2

BIJLAGE AANMELDING 2022-2023                                      leerjaar | 
Wij verzoeken u dit formulier thuis in te vullen en per post naar ons op te sturen of bij ons langs te brengen. 
(Als u niet in de gelegenheid bent om het formulier te printen dan kunt u contact opnemen met onze administratie via T. 010-591 58 83).  
Wilt u ook een kopie van het ID-bewijs van de leerling bijvoegen?



Ondertekening

Handtekening ouder/verzorger | 

Aan de opleiding zijn de nodige kosten verbonden. Onderstaand schema geeft het overzicht van deze schoolkosten 
voor de cursus 2022-2023.

Schoolkosten 2022 - 2023

Kastanjedal 2   3142 AP Maassluis

SCHOOLKOSTEN 2022-2023
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