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AANMELDINGSFORMULIER  

cursusjaar 2019-2020 

 

Aan dit aanmeldformulier moet  het adviesformulier van de school voor primair onderwijs 

worden gehecht; op het adviesformulier staat – naast het schooladvies – een unieke code, 

waarmee het VO het DOD kan inzien. Zonder het adviesformulier kan de toelatingsprocedure 

niet in gang worden gezet.  

 

De school gebruikt vrijwel uitsluitend e-mail voor de correspondentie. 
 

Gegevens leerling 

Achternaam:  ............................................ Voorvoegsel(s): ......................... 

Voorna(a)m(en):  ...............................................................................................  

Roepnaam:  ..................................................................................... m/v* 

Geboortedatum:  ............/…........./…….............. 

Geboorteplaats:  ............................................ Geboorteland:  ......................... 

Postcode:   ............................................ Nationaliteit:  ......................... 

Straatnaam:  ............................................  Huisnr. (+ toev.): ...................... 

Huistelefoon:   ............................................  Woonplaats: ......................... 

Mobiel nummer leerling:  ……………………..........................  Geheim telefoonnummer: ja/nee*  

 

Leerling die in het buitenland geboren is 

Vanaf welke datum woont het kind in Nederland?  ............/…........./…………............. 

 

Gegevens basisschool 

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

Brinnummer school: …….......................................................................................... 

Locatie school:  …….......................................................................................... 

Telefoonnummer school: …….......................................................................................... 

Vanaf wanneer volgt de leerling onderwijs in Nederland: ……................................................. 

School van herkomst sinds: …………/….……./………………… 

Naam leerkracht groep 8: ............................................................................................... 

Wens ouders:  atheneum/gymnasium/havo/vwo* 

Advies basisschool: atheneum/gymnasium/havo/vwo* 

   

Wordt de leerling ook aangemeld op een andere school?   Ja/nee* 

Indien ja, op welke school?     ………………………………………… 

Leerling heeft een broer of zus op het Coornhert Gymnasium?  Ja/nee* 

 

Met dit formulier wordt als bijlage meegestuurd (aankruisen wat van toepassing is): 

 Een kopie van paspoort of identiteitsbewijs met het bsnummer (verplicht). 

 Het adviesformulier van de school voor primair onderwijs met de unieke code, of: 

 Uitwisseling PO-VO rechtstreeks via OSO.  

 

Als een leerling graag bij iemand in de klas wil komen, kunt u hier één naam vermelden: 

  



GEGEVENS GEZIN 

Achternaam ouder/verzorger 1: .................................................................................. 

Tussenvoegsel(s): …......................................... Voorletter(s): ….................................. 

Geboorteland: ….......................................... Nationaliteit: ….................................. 

Geslacht:  m/v* Relatie: ouder/pleegouder/verzorger/….......................................* 

Beroep:  ……………..................................  Ouderlijk gezag: ja/nee* 

E-mailadres  ………………………………………………….. Mobiel nummer: ………………....................... 

Woont deze ouder op hetzelfde adres als leerling: ja/nee* 

Postcode** ….......................................... Huisnr. (+ toev.): …................................ 

Straatnaam: ….......................................... Woonplaats:  ….................................. 

Huistelefoon: …..........................................  

Geheim adres: ja/nee*    Geheim telefoonnummer: ja/nee* 

 

Achternaam ouder/verzorger 2: ...........…..................................…................................ 

Tussenvoegsel(s): …......................................... Voorletter(s): ….................................. 

Geboorteland: ….......................................... Nationaliteit: ….................................. 

Geslacht:  m/v* Relatie: ouder/pleegouder/verzorger/….......................................* 

Beroep:  ……………..................................  Ouderlijk gezag: ja/nee* 

E-mailadres  ………………………………………………….. Mobiel nummer: ………………....................... 

Woont deze ouder op hetzelfde adres als leerling: ja/nee* 

Postcode** ….......................................... Huisnr. (+ toev.): …................................ 

Straatnaam: ….......................................... Woonplaats:  ….................................. 

Huistelefoon: …..........................................  

Geheim adres: ja/nee*    Geheim telefoonnummer: ja/nee* 

 

Achternaam ouder/verzorger 3: .................................................................................. 

Tussenvoegsel(s): …......................................... Voorletter(s): ….................................. 

Geboorteland: ….......................................... Nationaliteit: ….................................. 

Geslacht:  m/v* Relatie: ouder/pleegouder/verzorger/….......................................* 

Beroep:  ……………..................................  Ouderlijk gezag: ja/nee* 

E-mailadres  ………………………………………………….. Mobiel nummer: ………………....................... 

Woont deze ouder op hetzelfde adres als leerling: ja/nee* 

Postcode** ….......................................... Huisnr. (+ toev.): …................................ 

Straatnaam: ….......................................... Woonplaats:  ….................................. 

Huistelefoon: …..........................................  

Geheim adres: ja/nee*    Geheim telefoonnummer: ja/nee* 

 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

 

Plaats: ........................................................ Datum: ................................................  

 

Handtekening: ............................................*** 

 

*   S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.  

**  Adres uitsluitend invullen indien dit een ander woonadres betreft. 

***  Door het tekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de schoolregels en de protocollen, 

onder andere t.a.v. excursies, pesten, social media, medisch handelen en ict. 

 

Met het tekenen van dit inschrijfformulier geeft u aan dat u kennis hebt genomen van de schoolkosten 

voor alle leerjaren. 


