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AANMELDINGSFORMULIER 
(in te vullen door ouders) 

 

Plaatsingswens 
 

 

 tweetalig atheneum  

 atheneum/havo   

 havo/mavo   met voorkeur voor sportklas havo/mavo* 

 mavo/kader  met voorkeur voor sportklas mavo/kader* 

 kader/basis  met voorkeur voor sportklas kader/basis* 

 

*wordt alleen gestart bij voldoende aanmeldingen. 

 Definitieve plaatsing vindt plaats na bespreking in de toelatingscommissie. 

 

 

Gegevens leerling 
 

 

Achternaam  

Roepnaam  

Geboortenamen  

Straat Huisnummer: 

Postcode Woonplaats: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Telefoonnummer thuis Geheim nummer  ja  nee 

Mobiel telefoonnummer (leerling)  

Nationaliteit  

Burgerservicenummer  

Naam basisschool  

Plaats basisschool  

 

Bijzondere gezinsomstandigheden? 
 

 

 nee  

 ja, namelijk: 
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Aanvullende informatie  
(aspecten om rekening mee te houden, graag aankruisen en kort toelichten) 

 

 

 gezondheidstoestand ja, namelijk  

 gedrag   ja, namelijk  

 medicijngebruik  ja, namelijk  

 is uw kind getest 

     (anders dan CITO o.i.d.) ja, namelijk 

 

  

  

Uw kind zou graag geplaatst willen worden in de klas bij een van de volgende leerlingen  

(maximaal 3 namen) 

 

1.  

2.  

3.   

 

Aanvullende gegevens ouders/verzorgers 
 

 

Ouder/verzorger 1 
 
Relatie:  vader  moeder  voogd  anders, nl.: 
 

 

Mobiel telefoonnummer ouder/verzorger 1  

Telefoonnummer werk  

E-mailadres  

Nationaliteit  

IBAN rekeningnummer  

Indien afwijkend adres dan gegevens invullen:  

Straat Huisnummer: 

Postcode Woonplaats: 

  
Ouder/verzorger 2   
 
Relatie:  vader  moeder  voogd  anders, nl.: 
 

 

Mobiel telefoonnummer ouder/verzorger 2  

Telefoonnummer werk  

E-mailadres  

Nationaliteit  

Indien afwijkend adres dan gegevens invullen:  

Straat Huisnummer: 

Postcode Woonplaats: 
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Enkele opmerkingen: 

 

In verband met de privacywetgeving (VGA) vragen wij u akkoord te gaan met de volgende zaken (uw akkoord 

graag aangeven door een duidelijk kruisje te zetten in het vierkantje vóór de zaak waarmee u akkoord gaat): 

 

 Aanmelding bij de RSG N.O.-Veluwe impliceert dat de RSG N.O.-Veluwe de benodigde (persoons-

)gegevens opvraagt bij de afleverende school. 

 Bij een eventuele overstap naar een andere school zal de RSG N.O.-Veluwe de benodigde (persoons-

)gegevens verstrekken aan de nieuwe school. 

 Beeldmateriaal (foto’s of films), gemaakt door of op verzoek van leerkrachten, gemaakt tijdens 

activiteiten van de RSG N.O.-Veluwe, mag op de site van de school of op een door de school beheerde 

facebookpagina worden gepubliceerd. 

 

Wij wijzen u erop dat de (persoons-)gegevens van de afleverende school – dat is in het algemeen de 

basisschool van uw kind – worden verwerkt in de leerlingenadministratie van de RSG N.O.-Veluwe 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld:  

 

 

 

Plaats: ______________________________                       datum:  ___________________________ 

 

 

Handtekening:                

 

 

 

vader :                               moeder :                                           voogd: 


