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Aanmeldingsformulier 2019-2020

Persoonsgegevens leerling
Achternaam:   Voorvoegsel:   Geslacht:  jongen / meisje

Voorna(a)m(en):   Roepnaam:  

Geboortedatum:   Geboorteplaats:  

Geboorteland:   Datum van binnenkomst in Nederland (indien van toepassing):    

  Aantal jaren gevolgd (basis)onderwijs in Nederland:    jaar. Vanaf groep:  

  Spreektaal thuis:  

Nationaliteit 1:   Nationaliteit 2:  

Burgerservicenummer:  [     |     |     |     |     |     |     |     |     ]  Postcode:   Huisnummer:  

Straatnaam:   Woonplaats:  

Telefoon thuis:   □  geheim nummer.  Telefoon mobiel (leerling):  

E-mailadres (leerling):  

Godsdienst / kerkgenootschap:   Leven beide ouders nog?:   ja* / nee, vader / moeder is overleden

Zijn ouders gescheiden?: nee / ja* Leerling woont bij vader / moeder / anders, namelijk:  

Toeleverende school
Naam school:  

Adres:   Plaats:  

Laatst bezochte klas / leerjaar:   Groepsleerkracht / mentor / contactpersoon:  

Gegevens ouder/verzorger 1
Voorletters:   Voorvoegsel:   Achternaam:   Geslacht:   m / v

Relatie van de ouder / verzorger tot het kind:   ouder / voogd / stiefouder / anders, namelijk  

Is het adres afwijkend van bovenstaand leerlingenadres?:   nee / ja, namelijk   

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

Heeft de ouder / verzorger wettelijk gezag?:   ja / nee 

Nationaliteit:   Geboorteland:  

Telefoon thuis:   Telefoon mobiel:   Telefoon werk:  

E-mailadres**:   Tevens factuuradres:   ja / nee

Gegevens ouder/verzorger 2***
Voorletters:   Voorvoegsel:   Achternaam:  Geslacht:   m / v

Relatie van de ouder / verzorger tot het kind:   ouder / voogd / stiefouder / anders, namelijk  

Is het adres afwijkend van bovenstaand leerlingenadres?:   nee / ja, namelijk   

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

Heeft de ouder / verzorger wettelijk gezag?:   ja / nee 

Nationaliteit:   Geboorteland:  

Telefoon thuis:   Telefoon mobiel:   Telefoon werk:  

E-mailadres**:   Tevens factuuradres:   ja / nee

 * Om beide ouders te kunnen informeren, vragen wij u om de contactgegevens van beide ouders in te vullen, ook als de ouders gescheiden zijn.
 **  E-mailadres is noodzakelijk om belangrijke informatie over uw zoon / dochter te ontvangen. Graag invullen in blokletters.
 *** Indien er sprake is van meer dan twee verzorgers kunt u de contactgegevens op een apart blad toevoegen.



Gezinssamenstelling
Aantal broers / zussen:   Broers / zussen op het DevelsteinCollege?   nee / ja, namelijk:

Kind 1:   Geboortedatum:     Kind 3:   Geboortedatum:  

Kind 2:   Geboortedatum:     Kind 4:   Geboortedatum:  

Eventuele opmerkingen die van belang zijn:  

 

 

 

Keuze ouder(s) / verzorger(s) / leerling
Brugklas: Leerlingen worden in de brugklas geplaatst op basis van het advies van de basisschool. 

Keuze opleiding: □  gymnasium  □  atheneum □  havo / atheneum □  vmbo-t / havo □  vmbo-t

Keuze pakketten: □  sportpakket □  kunstpakket Art & Performance □  Obelisk* □  geen 

Hoger leerjaar: Voor plaatsing vanaf leerjaar 2 is minimaal een positief besluit (overgangsbewijs) van de toeleverende school vereist.

Keuze opleiding: □  gymnasium  □  atheneum □  havo □  vmbo-t

Keuze leerjaar met ev. pakketten: □  2e klas □  2e klas met sportpakket □  2e klas met Art & Performance

 □  2e klas met Obelisk* □  2e klas met sportpakket en Obelisk* □  2e klas met A&P en Obelisk*

 □  3e klas □  4e klas □  5e klas □  6e klas

Heeft de leerling eerder op het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, gezeten?     ja / nee

* voor het gymnasium en atheneum

Medische achtergrond
Naam huisarts:    Telefoon huisarts: 

Adres huisarts:  

Dagelijks medicijngebruik?   nee / ja, namelijk:  

Medische bijzonderheden:  

 

 

Ondertekening
Ondergetekende verklaart hierbij het aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld en dat hij/zij de verplichtingen die 

voortvloeien uit plaatsing aan het DevelsteinCollege gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerling zal nakomen. Ondergetekende gaat 

tevens akkoord met het opnemen van de verstrekte gegevens in de leerlingen administratie. Wanneer u uw zoon of dochter aanmeldt voor het 

DevelsteinCollege gaat u akkoord met onze schoolregels en deelname aan het brugklaskamp tijdens de eerste schoolweek van leerjaar 1. 

> Om tot inschrijving over te gaan dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw zoon / dochter te worden bijgevoegd.

> Indien een leerling niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit en bovendien korter dan twee jaar in Nederland verblijft,  

 een kopie van het uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) toevoegen.

> Beide gezaghebbende ouders / verzorgers (indien van toepassing) dienen het aanmeldingsformulier te ondertekenen. 

Datum:   

Handtekening gezaghebbende ouder / verzorger 1: Handtekening gezaghebbende ouder / verzorger 2:

In te vullen door het DevelsteinCollege

Definitieve plaatsing:  


