
Familienaam:

Voornamen (voluit):

Roepnaam:                     jongen / meisje

Geboortedatum:   Geboorteplaats:     Geboorteland:

Indien niet geboren in Nederland, datum vestiging in Nederland: 

Nationaliteit:     Burgerservicenummer (BSN): 

Indien broer / zus op locatie TCPL zit dan s.v.p. naam invullen: 

Adres:       Postcode:  Woonplaats:

Leerling woont bij:       vader / moeder / ouders / elders:

Naam en voorletters:    

Beroep:       Nationaliteit:

Geboorteplaats:      Geboortedatum:

Adres:       Postcode:  Woonplaats:

Factuuradres:    ja / nee 

Bankrekeningnummer:       t.n.v. 

Telefoon thuis:     Mobiel:    Werk:

E-mailadres:

Naam en voorletters:    

Beroep:       Nationaliteit:

Geboorteplaats:      Geboortedatum:

Adres:       Postcode:  Woonplaats:

Factuuradres:    ja / nee 

Bankrekeningnummer:       t.n.v. 

Telefoon thuis:     Mobiel:    Werk:

E-mailadres:

> GEGEVENS VADER / VERZORGER

> PERSOONLIJKE GEGEVENS LEERLING              Leerlingnummer:

> GEGEVENS MOEDER / VERZORGSTER

> OUDERLIJK GEZAG

Ouderlijk gezag berust bij:  beide ouders / vader / moeder

LEERJAAR 3 - INSTROOM LEERJAAR 4



Naam van de school:    

Adres:      Postcode:   Plaats: 

Contactpersoon:     Telefoon:

Huidig leerjaar / afdeling en leerweg:      Gedoubleerd? Zo ja, welk leerjaar:

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaar ik / verklaren wij:

> Op de hoogte te zijn van de financiële verplichtingen die worden aangegaan en deze te voldoen;

> Geen bezwaar te hebben tegen het overleggen van de benodigde gegevens door de school van 

 herkomst aan de vo-school en omgekeerd;

>  Indien nodig voor de begeleiding en / of plaatsing van de leerling er geen bezwaar tegen te hebben 

 dat de vo-school relevante gegevens levert aan de Regionale Verwijzingscommissie of de Permanente   

 Commissie Leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband;

>  Indien nodig voor de begeleiding van de leerling geen bezwaar te hebben dat de leerling besproken

 wordt in het interne en / of externe zorg- en adviesteam;

>  Dat wij ons conformeren aan de schoolregels, zoals gepubliceerd op de schoolwebsite;

>  Dat wij geen bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto- en / of videomateriaal op de schoolwebsite   

 (indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij de inschrijving schriftelijk kenbaar maken);

>  Dat wij geen bezwaar hebben tegen het verstrekken van de naw-gegevens aan klasgenoten.

Opmerkingen / bijzonderheden:

Handtekening vader / verzorger:     Handtekening moeder / verzorgster:

          

     

Plaats:        Datum:

> VERKLARING OUDER(S) / VERZORGER(S)

> GEGEVENS TOELEVERENDE SCHOOL

 Bij dit aanmeldingsformulier dient u een uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van de 

 identiteitskaart (voor- en achterkant) in te leveren.!



O VMBO Theoretische Leerweg

    O Zorg & Welzijn

    O Dienstverlening & Producten

    O Economie & Ondernemen

Bijzonderheden:

 O LWOO

 O Roda-speler

 O Dyslexie

 O Anders:    

O VMBO Basis
 O Zorg & Welzijn      O Wi O Ak
 O Dienstverlening & Producten    O Wi  O Ec
 O Economie & Ondernemen
 O Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 O Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 O Mobiliteit en Transport (M&T)
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O VMBO Kader
 O Zorg & Welzijn     O Wi  O Ak
 O Dienstverlening & Producten    O Wi  O Ec
 O Economie & Ondernemen
 O Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 O Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 O Mobiliteit en Transport (M&T)

O VMBO Basis

O VMBO Kader

O VMBO Theoretische Leerweg

s.v.p. 

gewenste opleiding aankruisen

Bij keuze leerweg ook keuze 

profiel en vak aankruisen

> AANMELDING VOOR LEERJAAR 
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Opmerkingen / Bijzonderheden:Stamgroep (klas):

Verwerkt door
teamleider

Paraaf:

Verwerkt door
roostermaker

Paraaf:

Verwerkt door
leerlingen
administratie

Paraaf:

Verwerkt door
decaan

Paraaf:

Verwerkt door
boekenfonds

Paraaf:

Verwerkt door
ICT

Paraaf:

(onderstaande vakken in te vullen door de betreffende medewerker van de school)


