
 

  Z.O.Z. 
 

 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER leerjaren 2 en hoger  
 

Wij gebruiken vrijwel uitsluitend e-mail voor de correspondentie met ouders en 

leerlingen. 
 

Gegevens leerling 

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

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

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

BSN-nummer:  ............................................ Geb.datum: ......./....../……..... 

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

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

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

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

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

 

Bij het inleveren van dit formulier vragen we u het identiteitsbewijs van de leerling mee te brengen, voor 

de verplichte identiteitscontrole. 

 

Leerlingen van buitenlandse afkomst 

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

 

Gegevens huidige school voor voortgezet onderwijs 

Naam school:  …….......................................................................................... 

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

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

Naam contactpersoon: ............................................................................................... 

Telefoonnummer contactpersoon: ................................................................................... 

Functie contactpersoon:  ............................................................................................... 

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

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

 

Huidig leerjaar:  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 

Huidig(e) profiel(en): □ CM □ EM □ NT □ NG (alleen bij klas 4 of hoger) 

 

Reden overstap:  ............................................................................................... 

 

Bijzonderheden:  ............................................................................................... 

    ............................................................................................... 

   

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

 Onderwijskundige gegevens van de leerling, zoals een overzicht van de cijfers van het 

voorlaatste en laatste jaar, het vakkenpakket en (voor zover van toepassing) het pta van de 

bovenbouw (verplicht).  



 

  Z.O.Z. 
 

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. 


