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AANMELDFORMULIER leerjaar 2 en hoger 

 

Leerjaar_______afdeling _________________ingangsdatum___________________ 
 

LEERLINGGEGEVENS 
 

Roepnaam ___________________________________________________________________  

Off. voornamen _______________________________________________________________  

Achternaam __________________________________________________________________  

Off. achternaam (indien afwijkend) ________________________________________________  

Geslacht:       jongen (m)       meisje (v) 

Straat en huisnr. _____________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats _______________________________________________________________  

Burgerservicenummer _________________________________________________________________  

Geboortedatum en plaats ______________________________________________________________  

Nationaliteit _________________________________________________________________________  
 
Woont bij:     ouders      moeder     vader      anders ___________________________________  
 
Hebben beide ouders het ouderlijk gezag?       ja       nee      

Indien nee aangekruist, het gezag ligt bij   _________________________________________________  

 

GEGEVENS OUDER 1 (Dit is de ouder/verzorger die als eerste aanspreekpunt door de school 
gebeld/gemaild zal worden) 
 

  vader     moeder     verzorger 

Voorletters  _________ Achternaam  _____________________________________________________  

Adres  ______________________________________________________________________________  

Postcode  ___________ Woonplaats  _____________________________________________________   

Telefoonnummer  _______________________ Mobiel nummer  _______________________________  

E-mailadres  _________________________________________________________________________  

 

GEGEVENS OUDER  2 
 

  vader     moeder     verzorger 

Voorletters  _________ Achternaam  _____________________________________________________  

Adres  ______________________________________________________________________________  

Postcode  ___________ Woonplaats  _____________________________________________________   

Telefoonnummer  _______________________ Mobiel nummer  _______________________________  

E-mailadres  _________________________________________________________________________  

 

In te vullen door 
administratie: 

Datum ontv.:  

________________ 

Leerlingnr.:  

________________ 

Geplaatst in klas:  

________________ 
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GEGEVENS VORIGE SCHOOL 

Huidig onderwijs:   

Afdeling: __________________  Leerjaar:   ____________ 

Gedoubleerd:    nee     ja, in leerjaar    _____________ 

Naam school  

Adres ____________________________________________________________________________  

Plaats ____________________________________________________________________________  

Naam mentor:  ____________________________________________________________________  

 

BIJZONDERHEDEN 

 ja     nee      Dyslexie (officiële verklaring meesturen) 

 ja     nee      Dyscalculie (officiële verklaring meesturen) 

 ja     nee      Hoogbegaafdheid 

 ja     nee      Stoornis/beperking  ___________________________________________________  

 ja     nee      Betreffende gezondheid  _______________________________________________  

 ja     nee      Betreffende huiselijke situatie  ___________________________________________  

 ja     nee      TOP dossier/ OPP/ groeidocument  

Is er extra ondersteuning nodig ten aanzien van: 

 ja     nee      aanmerkelijke achterstanden op enkele leergebieden  

 ja     nee      werkhouding (motivatie, concentratie)  

 ja     nee      omgang met medeleerlingen en/of docenten  

 ja     nee      emotionele ontwikkeling 

 ja     nee      lichamelijke beperkingen  

 ja     nee      anders te weten:  _____________________________________________________  

Beschrijving ondersteuningsbehoefte  __________________________________________________  

Wordt uw kind nu begeleid door een externe instantie?         ja      nee 

Indien ja, welke instantie?  ___________________________________________________________  

 

 De ingevulde gegevens op dit formulier en de meegeleverde documenten zullen worden opgenomen in het  
leerlingdossier en - voor zover van belang voor uw zoon/dochter -  gedeeld met personeelsleden.  

 Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met het opvragen van nadere informatie  
bij de vorige school.  

 Tevens verklaart u op de hoogte te zijn van de schoolregels, zie www.huygens.nl/leerlingen/schoolregels.  
 

Bij aanmelding s.v.p. inleveren:  

 kopie identiteitsbewijs (voor- en achterkant) of ander overheidsdocument waarop vermeld het burgerservicenummer 
 en de officiële, volledige naam. 

 bij een aanmelding voor de bovenbouw vwo, havo en vmbo-tl een vakkenkeuzeformulier. 
Indien in uw bezit: 

 dyslexie- of dyscalculie-verklaring. 

 een verklaring arts of onderzoeksverslag in het geval van een stoornis of beperking. 
. 

 
 
 
 
Handtekening  vader/moeder/verzorger*_____________________________Datum______________ 
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is  


