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    Aanmeldingsformulier   Leerjaar 1 2017-2018 
 
Betreft aanmelding van: 
 
Achternaam:   ……………………………………………………………………. 
 
Voornamen (voluit):  ……………………………………………………………………. 
 
Roepnaam:   ……………………………………………………………………. 
 
Adres:    ……………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………. 
 
Telefoon:   ………………………………mobiel nummer: …………………. 
 
Geslacht:   jongen/meisje    Sofinummer:  ………………… 
 
Geboortedatum en plaats: ……………………………………………………………………. 
 
Godsdienst:   ……………………………………………………………………. 
 
Nationaliteit (evt. 2e):  …………………… Land van herkomst: ………………. 
 
Indien niet in Nederland geboren in ons land sinds                    ……………………………………. 
Maand en jaar waarin het onderwijs in Nederland is gestart    ……………………………………. 
 
Hobby:  …………………..………    Sport: ……………….. Muziekinstrument …………………. 
 
Bijzonderheden gezondheid: ……………………………………………………………....... 
Andere bijzonderheden    dyslexie      ADHD      ADD     PDDNOS      rugzakje  
                Jeugdzorg   GGZ   anders, nl. ...............................  
Als u één of meerdere bijzonderheden heeft aangekruist, altijd een kopie van de (medische) 
verklaring bij dit formulier voegen.  
 
Gegevens vorige scholen: 
 
Naam basisschool groep 8         ………………………………………………………………………….. 
 
Andere basisscholen                  ..…………………………………………………………………………. 
 
Adres(sen):       ……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Advies basisschool: ………………………………………………CITO-score:………………………….. 
 
 
 
Zie ook achterkant  

 



Bij aanmelding inleveren: 
een kopie van  

•  het paspoort van de leerling of 
•  uittreksel van het bevolkingsregister leerling (indien niet in Nederland geboren met vermelding 

van datum van vestiging in Nederland) 
•  Aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 
•  Indien aanwezig medische verklaringen omtrent dyslexie etc.  
•  Verklaring aanmelding op één school voor leerlingen van buiten de gemeente Amsterdam 

 
Gegevens van de ouders: 
Vader       Moeder 
 
Naam en voorletters: …………………………. Naam en voorletters: …………………………. 
 
Adres:   …………………………. Adres:   ………………………………. 
 
Postcode en woonplaats: …………………………. Postcode en woonplaats: ………………………. 
 
Nationaliteit: ………………………   Nationaliteit: …………………. 
 
Geboorteland: ………………………   Geboorteland: ……………………… 
 
Telefoon: ………………………….  Telefoon: …………………………. 
 
Mobiel nummer: …………………….               Mobiel nummer: ………………. 
 
Telefoon werk: ………………………….  Telefoon werk: …………………………. 
 
Beroep:  ………………………….  Beroep: …………………………. 
 
E-mailadres: ………………………….  E-mailadres: …………………………. 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaren de ouders/verzorgers akkoord te gaan met de geldende 
schoolregels en met de uit deze aanmelding voorkomende verplichting deel te nemen aan alle onderdelen 
van het onderwijs en het lesprogramma. Tevens verklaren de ouders/verzorgers geen bezwaar te hebben 
tegen het interne gebruik van foto- en filmmateriaal, gemaakt in dienst / in opdracht van de school,  waarop 
hun kind staat afgebeeld. Tot slot verklaren de ouders/verzorgers zich bereid tot betaling van de vrijwillige 
ouderbijdrage en van de schoolfactuur.  
Deze verklaring wordt (zonder tegenbericht) jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
 
Datum:     Handtekening:    
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie febr. 09 

Hiermee verklaart ondergetekende dat de school door hem/haar alle informatie is verstrekt waarvan met 
reden verwacht mag worden, dat deze voor het onderwijsleerproces en voor een adequate begeleiding van 
belang is om besproken te hebben. 

Naam: 

Dagtekening: 

Handtekening: 


