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Aanmeldformulier eerste leerjaar 
 
Niveau 

 
Advies basisschool:__________________________________ 
 
De leerling schrijft zich in voor: 
 
o VMBO-T/HAVO 

o HAVO/VWO 

o GYMNASIUM (alleen mogelijk met zuiver VWO-advies) 

o Wil wel geplaatst worden in een havo/vwo brugklas 

met Grieks Latijnse Taal en Literatuur indien 

uitgeloot en bij voldoende plek. 

o Wil niet geplaatst worden in een havo/vwo brugklas 

met Grieks Latijnse Taal en Literatuur indien 

uitgeloot  

 
Gegevens van de leerling 

 
Achternaam ___________________________________M/V 
 
Roepnaam ________________________________________ 
 
Geboortedatum 
__________________________________________________ 
 
Geboorteplaats 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
Adres 
__________________________________________________ 
 
Postcode 
__________________________________________________ 
 
Woonplaats 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) 

 
Naam en voorletters ouder/verzorger 1 

(deze ouder ontvangt facturen en uitnodiging inschrijven 10-
minutengesprekken) 
 

 
_____________________________________________M /V 
 
Adres  
(indien gelijk aan adres leerling hoeft dit niet ingevuld te worden)  
 
 
_________________________________________________ 
 
Postcode 
_________________________________________________ 
 
Woonplaats 
_________________________________________________ 
 
Telefoonnummer 
_________________________________________________ 
 
Mobielnummer 
_________________________________________________ 
 
E-mail (verplicht veld) 
_________________________________________________ 
 
 

Naam en voorletters ouder/verzorger 2 

 
______________________________________________M/V 
 
Adres 
(indien gelijk aan adres leerling hoeft dit niet ingevuld te worden)  
 
  
__________________________________________________ 
 
Postcode 
__________________________________________________ 
 
Woonplaats 
__________________________________________________ 
 
Telefoonnummer 
__________________________________________________ 
 
Mobiel nummer 
__________________________________________________ 
 
E-mail (verplicht veld) 
 
__________________________________________________ 
 

     
 

z.o.z.  

 

 
2023 - 2024 
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School van herkomst 
 

Naam basisschool 
__________________________________________________ 
 
Plaats 
__________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Testen/bijzonderheden 
 
Zijn er testresultaten of gegevens beschikbaar (anders dan 
advies basisschool en onderwijskundig rapport), die voor de 
school van belang kunnen zijn? Indien dit het geval is graag een 
kopie van de deskundigheidsverklaring en/of het 
onderzoeksverslag bijvoegen. (als dit nog niet in ons bezit is) 
 
 
 

 

 
AANMELDVERKLARING 

 
Ondergetekende, wettelijk vertegenwoordiger van 
                                                                    
(naam leerling)____________________________________ 
                      
verklaart akkoord te gaan met aanmelding van de genoemde 
leerling bij NSG Groenewoud. De uit de aanmelding 
voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn slechts van kracht 
voor de periode dat de leerling bij de school ingeschreven staat. 
Deze termijn vangt aan nadat de aanmelding door de school is 
bevestigd en de leerling geplaatst is en eindigt indien een 
daartoe strekkend verzoek van bovenvermelde door de school is 
ontvangen, dan wel nadat de inschrijving door de school is 
beëindigd. 
 

 
Plaats en datum 

_____________________________________________ 
  
Naam ouder/verzorger  
_____________________________________________ 
 
 
Handtekening  

_____________________________________________ 
 

 
Met deze aanmelding verklaart u dat u akkoord gaat met het 
leerlingenstatuut (een recente versie vindt u op onze website 
www.nsg-groenewoud.nl).  
Daarnaast geeft u toestemming om: 

• De schoolfotograaf jaarlijks foto’s te laten maken en aan de 
schoolfotograaf de NAW-gegevens te verstrekken van de 
leerling; de NAW-gegevens worden door de 
schoolfotograaf uitsluitend gebruikt voor de afhandeling 
van de levering en betaling van schoolfoto’s. 

 
 
 
NB: 
Gelieve dit formulier in te leveren met: 
 
Kopie ID kaart (voor- en achterkant) of kopie paspoort of            
kopie uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) met  
daarop vermeld de geboorteplaats van de leerling 
Indien u bezwaren heeft tegen het inleveren van een kopie is het 
ook mogelijk bij inlevering van dit formulier het document te 
tonen; we nemen dan handmatig de gegevens ervan over t.b.v 
de aanmelding. 

http://www.nsg-groenewoud.nl/

