
Aanmeldingsformulier brugklas 
 

Toelating wordt verzocht voor:  O  Atheneum O  HAtheneum 
© 

  O  AH-klas O  HM-klas   

LEERLING 

De aanmelding wordt in behandeling genomen als het adviesformulier van de basisschool is ingeleverd. 
 

1. Achternaam: ……………………..……………………………………….……………. 

2. Voornamen (voluit): …………………………………………………………..………………… 

3. Roepnaam: ……………………………..…………………………… man/vrouw 

4. Geboortedatum:  ……………………………..…………………………….………………. 

5. Geboorteplaats:      ………………………………..…………………………………………… 

6. Geboorteland:      ……………………………………………………………………………… 

7. Nationaliteit: ……………………………………..……………………………………… 

8. In Nederland sinds (dd-mm-jj):  …………………………………………………………………..………… 

9. Mobielnr. leerling:     ……………………………… 

10. BSN-nummer:      ………………………………………. 

11. Leerling woont bij:     vader / moeder / verzorger / voogd 

kopie id-kaart of paspoort van zoon/dochter is verplicht – svp bijvoegen 

OUDERS / VERZORGERS 

 

Naam en voorletters moeder / stiefmoeder:  ………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer:        ………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats:       ………………………………………………………………………… 

Huis telefoonnummer:        ………………………………………. 

Mobielnr.  ………………………………     e-mailadres *: ……………………………………………….. 

 

1. Bent u wettelijk vertegenwoordiger?   ja / nee    

2. Beroep:           ………………………………………………………………………… 

 

Naam en voorletters vader / stiefvader:   ………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer:        ………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats:       ………………………………………………………………………… 

Huis telefoonnummer:        ………………………………………. 

Mobielnr.  ………………………………     e-mailadres *: ……………………………………………….. 

 

1. Bent u wettelijk vertegenwoordiger?   ja / nee       

2. Beroep:           ..……………………………………………………………………… 

 

Het Vlietland College hanteert het protocol “omgang met gescheiden ouders”. Zie www.vlietlandcollege.nl. 

Apollolaan 262 

2324 BZ Leiden 

071 – 5769243 

*  Verplicht in te vullen (graag met blokletters) i.v.m. elektronische post    adm@vlietlandcollege.nl 

mailto:adm@vlietlandcollege.nl


 

 

Bij aanmelding geeft u toestemming voor: 

1. Het gebruik van foto’s voor PR-doeleinden*; 

2. Het consulteren van loket passend onderwijs (= begeleidingsmogelijkheid Vlietland College) 

 

 

 

 

Handtekening vader/moeder/voogd:……………………………………………………..    Datum: ……………………………….. 

 

 

 

*Het Vlietland College maakt regelmatig foto’s van schoolactiviteiten voor PR-doeleinden. Uw kind kan dus 

gefotografeerd worden. 

Apollolaan 262 

2324 BZ Leiden 

071-5769243 

adm@vlietlandcollege.nl 

BIJZONDERHEDEN 

 

Vragen i.v.m. ouderbijdragenota’s: 
 
10. Bezoeken meerdere kinderen uit uw gezin het Vlietland College:  ja/nee 

11. Zo ja, hoeveel:    ……………………. 

12. Factuuradres:  ………………………………………………… 

VOOROPLEIDING 

 

Naam basisschool:     …………………………………………………………………………………… 

Adres:        …………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats:   …………………………………………………………………………………… 

Telefoon:       …………………………………………………………………………………… 

Naam leraar groep 8:    ………………………………………………………………………………..… 

 

Mijn zoon/dochter wil graag in de klas bij (voor- en achternaam en basisschool vermelden): 

 1.  ……………………………………………………….. 

 2.  ………………………………………………………… 

 3.  ……………………………………………………….. 

  

Met dit verzoek wordt indien mogelijk rekening gehouden 

 

Voor de school belangrijke (medische) gegevens: 
  
O  dyslexie     O  medisch: …………………………………………………………………………………………………. 

 

O  dyscalculie 

 

O  AD(H)D     O  overig: …………………………………………………………………………………………………… 

 

O  hoogbegaafd 

 

Verklaringen dyslexie, ADHD, e.d. moeten voor 16-6-2017 ingeleverd worden 
 

Een formulier voor “Aanvraag tegemoetkoming studiekosten”  kunt u aanvragen via www.duo.nl. 


