
         INSCHRIJFFORMULIER SCHOOLJAAR 2022-2023 

3 (T)HAVO / 3 (T)VWO 

Maak hieronder uw keuze van opleiding: 
⃝ 3e leerjaar  

Gegevens leerling   Leerlingnr: 
Roepnaam ⃝ jongen     ⃝ meisje 

Voornamen (voluit) 

Voorvoegsel en Achternaam 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Burgerservicenummer leerling Kopie ID/paspoort bijvoegen 

Geboortedatum 

Geboorteplaats Geboorteland 

Datum in Nederland sinds 

Nationaliteit 

Leerling woont bij ⃝ ouders ⃝ vader ⃝ moeder ⃝ anders nl: 

Mobiel nummer leerling Tel. thuis 

Naam huisarts telefoonnummer 

Laatst bezochte school 
Naam van de school   Brinnr: 

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats 

Laatste jaar gezeten in groep/klas   Klas: 

Naam leerkracht laatste school 

Advies van laatst bezochte school 

Gegevens begeleiding 
Officiële verklaring aanwezig van Dyslexie  ⃝  Dyscalculie  ⃝ 

Graag verslag en verklaring bijvoegen 

Bijzonderheden Hoogbegaafd ⃝ ja LOOT/Topsport ⃝ ja 

Is er op de vorige school extra begeleiding 
geweest? 

⃝ ja     ⃝ nee 

Zo ja, waarbij? 

Is er een handelingsplan of groeidocument 
opgesteld op de vorige school? 

⃝ ja     ⃝ nee 

Zo ja, waarbij? 

Zijn er overige zaken die u hier op wilt 
merken waar wij rekening mee moeten 
houden? 

⃝ ja     ⃝ nee 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)      Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 
Naam en voorletter(s) 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer privé 

Telefoonnummer mobiel 

Telefoonnummer werk 

E-mailadres ouder/verzorger 1

E-mailadres ouder/verzorger 2

Geboorteland & nationaliteit 

Eerste aanspreekpunt in contact met school ⃝ ja     ⃝ nee ⃝ ja     ⃝ nee 

Relatie tot leerling? ⃝ vader ⃝ moeder ⃝anders nl: ⃝ vader ⃝ moeder ⃝ anders nl: 

Zijn er overige zaken die u hier op wilt 
merken waar wij rekening mee moeten 
houden? 

⃝ ja     ⃝ nee 
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Financiële gegevens:  
 Naast een rekening voor het gekozen accent worden ook kosten voor excursie, reizen, iPad enz. in rekening gebracht.  

 NB: zoals staat aangegeven bij gegevens ouder(s)/verzorger(s) ontvangt de ouder/verzorger 1 de factuur 

Naam en handtekening financieel 
verantwoordelijke 
 
 

 Naam: 

 

Ondertekening (Verplicht)   

Heeft u alle bijlages bijgevoegd ? 
 

⃝ Ja 

Plaats   

Datum    

  ⃝ Ik verklaar akkoord te gaan met de afspraken en het privacyreglement die op 
school gelden en vermeld staan op de website. Bij de keuze voor sportklas, of 
tweetalig onderwijs ben ik op de hoogte van de extra kosten en ik ga akkoord met de 
betaling daarvan. 

Naam en handtekening 
ouder/verzorger (verplicht) 

  

 

Havo                            Leerjaar 

                                      0     3 

Havo sport                  0     3  

1 Keuzevak uit 

BV / Dns / mu / thl 

Sport JA / NEE 

Havo tweetalig          0     3  1 Keuzevak uit 

BV / Dns / mu / thl 

vwo                            Leerjaar 

                                      0     3 

vwo sport                  0      3  

1 Keuzevak uit 

BV / Dns / mu / thl 

Sport JA / NEE 

   

vwo tweetalig          0      3  1 Keuzevak uit 

BV / Dns / mu / thl 
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