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Aanmelding 

Wij kiezen voor: 

☐ Tweetalig onderwijs  

☐ Regulier onderwijs  

Daarnaast kiezen wij voor:  

☐ m/h Sport Academy 

☐ m/h Musical Academy 

☐ m/h Technologie Academy 

☐ h/v Sport Academy 

☐ h/v Musical Academy 

☐ h/v Wetenschap Academy 

☐ vwo Sport Academy 

☐ vwo Musical Academy 

☐ vwo Wetenschap Academy 

Als tweede keus, kiezen wij: 

(indien het de tweede keus wordt, is altijd eerst contact met u opgenomen) 

☐ Sport Academy 

☐ Musical Academy 

☐ Technologie Academy 

☐ Wetenschap Academy 

 

Persoonsgegevens van uw kind 

Achternaam: 

Voornamen:  

Roepnaam: 

Geslacht: ☐ man ☐ vrouw 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Indien in het buitenland geboren, wanneer is hij/zij in Nederland aangekomen: 

Nationaliteit:  Evt. tweede nationaliteit: 

Burgerservicenummer:  

Woonadres: 

Postcode: Woonplaats: 

Huistelefoon:  ☐ geheim 

Geloofsovertuiging (niet verplicht): 
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Heeft u nog andere kinderen op de scholen van Stichting Andreas College (Vakcollege 

Rijnmond of Limes Praktijkonderwijs? Zo ja, wilt u hieronder dan de gegevens invullen?  

  Naam: Geslacht (m/v): Geboortedatum: Locatie: 

1 

2 

3 

 

Gegevens ouders/verzorgers 

Ouder 1:  ☐ moeder ☐ vader  ☐ verzorger 

Naam: 

Woonadres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon mobiel: Telefoon werk: 

E-mail: 

Hoogste opleiding*: 

Beroep*: 

Ouder 2:  ☐ moeder ☐ vader  ☐ verzorger 

Naam: 

Woonadres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon mobiel: Telefoon werk: 

E-mail: 

Hoogste opleiding*: 

Beroep*: 

Welke ouder moet als eerste aanspreekpunt in  het schooladministratie systeem worden 

opgenomen?  ☐ ouder 1                  ☐ ouder 2 
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* deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en is niet verplicht  

 

 Zijn er bijzonderheden in uw gezin?   

Is er sprake van gescheiden ouders?  

☐ nee                         ☐ ja 

Is er sprake van een overleden gezinslid?  

☐ nee                         ☐ ja, indien u wilt kunt u hier een toelichting geven: 

 

Wat betreft de gezinssituatie wil ik u graag het volgende laten weten: 

 

 

 

Medische gegevens  

Huisarts naam: 

Telefoonnummer huisarts: 

Deze gegevens zijn nodig om in geval van calamiteiten contact op te kunnen nemen. 

Wat betreft de gezondheid (logopedist, Riagg, medicijnen, allergieën), gedrag (pesten enz.) 

moet de school beslist het volgende over mijn kind weten (eventueel kunt u een aparte brief 

bijvoegen): 

 

 

 

 

 

Geeft u toestemming om een eenvoudige pijnstiller of medische hulp te verstrekken aan uw 

kind? Bijvoorbeeld het geven van een paracetamol of het plakken van een pleister. 

☐ nee                         ☐ ja 
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Gegevens basisschool  

Naam: 

Plaats: 

Telefoon: 

Contactpersoon/groep 8-leerkracht: 

Schooladvies: ☐ vwo      ☐ havo/vwo      ☐ havo      ☐ mavo/havo      ☐ mavo 

 

Passend onderwijs 

Is uw kind, om andere reden dan verhuizing, van basisschool gewisseld?  

☐ nee                         ☐ ja, de reden hiervan was: 

 

Is uw kind op de basisschool ooit apart getest?  

☐ nee                         ☐ ja, de reden hiervan was:  

Welke uitslag kreeg uw kind? 

 

Is er voor uw kind weleens een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld?  

☐ nee                        ☐ ja, de reden hiervan was: 

 

Is uw kind ooit blijven zitten?  

☐ nee                         ☐ ja, namelijk groep: 

Heeft uw kind ooit een groep overgeslagen?  

☐ nee                         ☐ ja, namelijk groep: 

Heeft uw kind op de basisschool extra ondersteuning gekregen?  

☐ nee                         ☐ ja, namelijk voor: 

 

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs? 

☐ nee                         ☐ ja, namelijk voor: 

 



 Aanmeldformulier Pieter Groen | Leerjaar 2019-2020 

 

5 

 

Overig 

Heeft uw kind een zwemdiploma? 

☐ nee                         ☐ ja, namelijk:  

Mijn kind komt graag in de klas bij (voor- en achternaam):  

U kunt hier een voorkeur aangeven. Helaas kan deze niet altijd gehonoreerd worden.   

1: 2: 

Eventuele overige toelichting bij kind: 

 

Is uw kind aangemeld op een andere school/scholen? 

☐ nee                         ☐ ja, namelijk: 

Onze eerste keus voor een school is 

 

Bijlagen Wil u svp aankruisen wat van toepassing is?  

☐ kopie paspoort/ID/geboortebewijs (verplicht) 

☐ schooladviesblad (verplicht) 

☐ uitslag CITO/Route 8 (evt. z.s.m. na afname nasturen) 

☐ dyslexie-/dyscalculieverklaring 

☐ overig, namelijk: 

 

 

Indien ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, dienen beide ouders te tekenen. 

 

Plaats: ___________________________                          Datum: __________________________ 

Naam en handtekening ouder 1:                          Naam en handtekening ouder 2: 

___________________________________                         ___________________________________ 

___________________________________                         ___________________________________ 

Dit formulier opsturen naar: Pieter Groen 

t.a.v. A.J. van Rhijn, adjunct-directeur brugklassen 

Postbus 3226 

2220 CE KATWIJK  
Uiteraard mag u het formulier ook persoonlijk afgeven op de administratie van Pieter Groen, Helmbergweg 10 te 

Katwijk. Na toelating ontvangen u en uw kind in juni een uitnodiging voor een intakegesprek met de mentor.  

Op 26 juni 2019 is de kennismakingsmiddag voor leerlingen en hun mentor. 


