
Aanmeldingsformulier
Gegevens leerling:

Laatst bezochte (basis)school:

ja neeDe inschrijver heeft de identiteit vast kunnen stellen a.d.h.v. het ID van de leerling. 

m vgeslacht:

huisnummer:

mobiel. nr. (leerling):

tel. nr. huisarts:

naam school:

plaats:

naam docent / leerkracht:

e-mailadres docent / leerkracht:

uitstroom uit leerjaar / groep:

advies basisschool:

voorletters en achternaam:

voornamen (voluit):

roepnaam:

geboortedatum:

geboorteland:

geboorteplaats:

BSN-nummer:

nationaliteit:

straat:

postcode:

woonplaats:

tel. nr. thuis:

naam huisarts:

indien niet in Nederland geboren, datum van de komst van uw kind naar Nederland:



Ik meld me graag aan bij:

DURENDAEL

COBBENHAGENLYCEUM

COBBENHAGENMAVO

JOZEFMAVO

RUIVENMAVO

Aanmelding voor ander leerjaar:

Aanmelding voor ander leerjaar:

Aanmelding voor ander leerjaar:

Aanmelding voor ander leerjaar:

Alle leerlingen starten in klas 1 met introductie technasium.

Aanmelding voor ander leerjaar:

havo

vmbo-t / havo

vmbo-g / t

vmbo-g / t

tweetalig havo

tweetalig

havo / vwo

vmbo-k

vwo

vmbo-b

havo

vwo

vmbo- t / havo

tweetalig vwo

regulier

klas 1

klas 1

klas 1

klas 1

klas 1

vmbo-k / t vmbo-g / t vmbo-t / havo

Extra informatie / opmerkingen 

Ik wil graag in de klas bij (max. 2 namen)

*Deze aanmelding is mijn eerste keuze:

Vragen / opmerkingen:

*Volgens stedelijke afspraken hoeven leerlingen zich niet op meerdere scholen aan te melden voor hetzelfde niveau.

ja nee



Gegevens ouders / verzorgers:

Ouder / Verzorger 1 

naam:

voorletters:

adres:

huisnummer:

postcode:

woonplaats:

tel. nr. thuis:

tel. nr. mobiel:

tel. nr. werk:

e-mailadres:

nationaliteit:

Formele voogdij:

Postontvangst:

Toezending factuur:

Ouder / Verzorger 2

moeder vader beide ouders anders

ouder / verzorger 1

ouder / verzorger 1

ouder / verzorger 2

ouder / verzorger 2

Extra ondersteuningsbehoefte:

1. Heeft uw kind op de basisschool extra ondersteuning gehad?

2. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op het Voortgezet Onderwijs?

3. Is er bij uw kind sprake van een diagnose? 

4. Heeft uw kind een OPP (Ontwikkelings Perspectief)?

Heeft u op een van de vragen ‘ja’ geantwoord, vul dan het formulier ‘Aanvullende ondersteuningsbehoefte’ in dat u bij het 
inschrijven krijgt aangereikt.

ja

ja

ja

ja nee

nee

nee

nee



Toestemming gebruik beeldmateriaal:

Op onze school laten wij met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan  
op dit beeldmateriaal te zien zijn.
 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen 
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht 
om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 
Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

In de schoolgids en/of schoolbrochure.

Op de openbare website van de school.

Op het besloten deel van de website van 
de school. Toegang foto’s met account.

In de digitale nieuwsbrief.

Op sociale media accounts van de school, 
zoals facebook, etc...

Beeldmateriaal wordt gebruikt 
voor de volgende doelen

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaar ik/verklaren wij:
• De gegevens in dit aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
• Aan de geldelijke verplichtingen te willen voldoen behorende bij de gekozen opleiding.
• Toestemming te geven relevante informatie op te vragen bij de school van herkomst met als doel die informatie in te 
 zetten voor de begeleiding van ons kind.
• De schoolregels zoals gepubliceerd in de schoolgids en/of op de website te respecteren.
• Dat ons kind deel zal nemen aan alle schoolactiviteiten van het onderwijsprogramma.

Mag dit door 2College 
gebruikt worden?

Akkoord?

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja

ja

nee

nee

Verklaring ouder(s)/verzorger(s):

Ondertekening:

In te vullen door school:

naam:

plaats:

handtekening ouder / wettelijke vertegenwoordiging:

verwerkt door:

Bij gebruik van dit aanmeldingsformulier zijn wij gehouden aan ons privacyreglement te vinden op de website 2College:  
pagina ouders --> downloads.

datum:

datum:

Informeren (toekomstige) ouders en (toekomstige)  
leerlingen over de school, het onderwijs en activiteiten.

Ik geef overal toestemming voor.


