
 

 

  
201 

 
 

 
 
 
 

 

Gegevens leerling      

Achternaam   

(volgens burgerlijke stand) 
:     

Gewenste vermelding 
familienaam  
(indien afwijkend) 

:  Burgerservicenummer :  

Roepnaam :  Geslacht : man     vrouw 

Voornamen (voluit) :     

Geboortedatum :  Geboortegemeente :  

Geboorteland :  Nationaliteit :  

Vanaf welke datum in 

Nederland 
:   

 

 
 

Straat + huisnummer :     

Postcode :  Woonplaats :  

Telefoonnummer (thuis) :  Mobielnummer leerling :  

Gewenste opleiding: één vakje aankruisen 

 VMBO basisberoepsgerichte leerweg  

 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg   

 MAVO theoretische/gemengde leerweg                       

 
 

Unieke aanmeldcode (deze ontvangt u van de basisschool)  : 

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u de school voor voortgezet onderwijs toestemming het onderwijskundig rapport en/of 
aanverwante onderzoeken op te vragen bij de basisschool en/of het Onderwijscollectief Voorn-Putten Rozenburg. 

Gevolgd onderwijs 
  

Laatst bezochte basisschool   

Naam school :  

Straat + huisnummer :  

Postcode + plaats :  

Telefoonnummer :  

Naam docent groep 8 :  

Onderwijs in Nederland gevolgd vanaf groep   :                      vanaf (datum):                                        Aantal jaren: 

Heeft uw kind gediagnosticeerde (leer)belemmerende problematiek zoals, dyslexie, adhd, e.d.?         ja  nee   

Zo ja, welke problematiek (en kopie van de verklaring toevoegen): 

Is er voor uw kind een indicatie afgegeven voor leerlinggebonden financiering (arrangement)?           ja  nee   

Medische gegevens 
  

Naam huisarts en indien van 

toepassing naam huisartsenpraktijk 
:  

Telefoonnummer huisarts :  

Aandachtspunten voor de school met betrekking tot de gezondheid van uw kind: 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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Aanvullende gegevens 
  

Heeft u al een kind op één van de Penta scholen?                 ja  nee  

Zo ja, welke Penta school?  

Uw kind wil - als het mogelijk is - graag in de klas bij: 

Is er bij de leerling sprake van recent verlies van een dierbare/gezinslid?   ja  nee   

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Achternaam ouder 1 :  Voorletter(s) :  

Relatie tot leerling 

(bijv. moeder/vader/voogd e.d.) 
:     

Geslacht :  man   /   vrouw  

Straat + huisnummer :     

Postcode :  Woonplaats :  

Telefoonnummer thuis :  Telefoonnummer werk  :  

Mobielnummer  :     

E-mailadres :     

Heeft u er belangstelling voor om zitting te nemen in de oudergeleding van de deelraad?     ja  nee   

Achternaam ouder 2 :  Voorletter(s) :  

Relatie tot leerling 

(bijv. moeder/vader/voogd e.d.) 
:     

Geslacht :  man   /   vrouw    

Straat + huisnummer :     

Postcode :  Woonplaats :  

Telefoonnummer  thuis :  Telefoonnummer werk  :  

Mobielnummer  :     

E-mailadres :     

Heeft u er belangstelling voor om zitting te nemen in de oudergeleding van de deelraad?     ja  nee   

Gewenst e-mailadres voor schoolzaken                                 : 
Per woonadres krijgt één e-mailadres toegang tot het ouderportaal 

     

 

In geval van gescheiden ouders: 

- ouderlijk gezag  :  ouder 1 en 2        alleen ouder 1        alleen ouder 2      anders, nl.: ___________________ 

- financieel verantwoordelijk:  ouder 1 en 2        alleen ouder 1        alleen ouder 2      anders, nl.:____________________ 

 

Overige informatie die voor de school van belang kan zijn (bijv. gezinssituatie): 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

    Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geven wij te kennen dat: 

• wij de missie en de grondslag van de school, zoals verwoord in de schoolgids, respecteren of onderschrijven en dat wij erop toezien dat 
de leerling(en), van wie wij de wettelijke vertegenwoordiger zijn, deelneemt/deelnemen aan alle activiteiten die in het kader van het 
onderwijsprogramma door de school worden georganiseerd; 

• de schoolregels, zoals verwoord in de schoolgids, door ons onverkort worden onderschreven en dat in een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met de school van ons een actieve bijdrage mag worden gevraagd om er op toe te zien dat deze regels ook worden 
gehandhaafd. 

 
De schoolgids is in te zien op de vestiging of kan geraadpleegd worden via de website: www.penta.nl 

 
Plaats:                                                                                                    Datum: 
 
Handtekening ouder 1:      Handtekening ouder 2:  
 
 
 
________________________     ________________________ 


