
 

AANMELDFORMULIER ZIJ - INSTROOM SCHOOLJAAR  20.…..... –  20…….. 

Opleiding:                                                                                                         leerjaar   □ 
□ mavo      □ mavo-havo     □ havo     □ havo-atheneum    □ atheneum     □ gymnasium 

 

GEGEVENS VAN DE LEERLING 

 

Achternaam ………………………………………………………………...…..voorvoegsel(s)   ………………………...… 

Voornaam (en) voluit ………………………………………………………………………………………………………...... 

Roepnaam  ..………………………………...………………………………………………….………...jongen / meisje  (*) 
 

Geboortedatum …….….…………….……………………………………………………………….………………………… 

Geboorteplaats ….…….………….…………………………...……………………………………………………….………. 

Geboorteland ………………………………………………………………......nationaliteit …….………………………...... 

In Nederland sinds: ……………………-…………………-…….………….(alléén invullen indien geboren in het buitenland) 

Burgerservicenummer …....................…………...……..……………...……….…………………………………………… 
 

ADRESGEGEVENS 
 
Adres ..………………..………………………………………………………….…… huisnummer…………………….…… 
 
Postcode .…..……………………….…… woonplaats ….……………………………………………………………...…… 

Telefoonnummer thuis ………………………………………………………………………………………………………… 

Mobielnr. leerling ..………………………………………………………………………………………………………….…. 

GEGEVENS OUDER./ VERZORGER 1 

 
Naam ……………………………………………………voorletters……………………….….vader/moeder/verzorger (*)   
 
Telefoonnr. …………………….….mobielnr. …………………........… e-mailadres………………………….…………… 
 

Indien afwijkend adres: postcode ………………………………………………….. huisnummer ……………………..…. 
 

GEGEVENS OUDER / VERZORGER 2 
 
Naam  ……………………………………………….… . voorletters  ……………………...…vader/moeder/verzorger (*)  
 
Telefoonnr.  ………………………… mobielnr. .................................. e-mailadres ….…………………………….……. 
 
Indien afwijkend adres: postcode ……………………………………………..… huisnummer…….……………….…..… 
 

BROER/ZUS 
 
Heeft de leerling op dit moment een broer of zus op het Amstelveen College                                        JA / NEE (*) 
 
Indien ja, naam   …………………………………………………………..………………………….....Klas:……………..... 
 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 



 

SCHOOLGELDPLICHTIGE / EERSTE CONTACTPERSOON 
 
Aan wie kunnen we de factuur sturen:                        ouder/verzorger 1  / ouder/verzorger 2      (*)  
        
Contactpersoon:                                                          ouder/verzorger 1   /  ouder/verzorger  2            (*)                                                          
 
De leerling woont bij beide ouders / bij ouder/verzorger 1 / ouder/verzorger 2 / anders nl…….……....(*)  
 
………………...……………………………………………………………………………………………………. 

SCHOOLLOOPBAAN 

 
Naam school van herkomst  …………….…………………………………………….…….……………………..……….... 
 
Plaats  ……………...………………………………….……telefoonnummer …………..………..…..…….………………. 
 
Naam contactpersoon huidige school …..................................................................................................................... 
 
e-mailadres …………..………...…………………………………………………………………………………………….… 
   
Huidige opleiding …………………………………………….….…… leerjaar  …………………………………………….. 
     
Profiel/sector …………………………………………………….……………………………………………………………... 
 
Gewenst profiel/sector …………………………………...…………………………………………………………………….  
 
Vakken ……………………………………………………………………………………………………… ..........………….. 
  
Is de leerling op de vorige school gedoubleerd                                                                 JA  /  NEE (*)   
     
Zo ja, welke reden………………………………………………………………………………..……….…leerjaar…………                    
 
Wat is de reden voor de overstap naar het Amstelveen College 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
 
Is het Amstelveen College de 1e keus van de leerling                         JA / NEE (*) 
 
Mocht plaatsing op het Amstelveen College niet mogelijk blijken, naar welke school gaat de voorkeur dan uit? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zijn er medische gegevens die vermeld moeten worden:                                                       JA / NEE  (*) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Is de leerling in het bezit van een erkende dyslexieverklaring:                                                               JA / NEE  (*) 
(Indien ja, dan een kopie van deze “verklaring”  inleveren) 
 
Ouder(s)/verzorgers(s) geven toestemming voor het bijhouden van een  
digitaal leerlingen volgsysteem (alleen voor intern gebruik)                                                                   JA / NEE  (*) 
 
Ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming voor opname van een foto  
van de leerling voor de website en- of  infofolder. Bij publicatie van de foto 
wordt afgezien van eventuele afbeelding- of portretrechten                                                                  JA / NEE (*) 
 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is 

 
- Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 
- Er wordt bij deze toestemming gegeven tot uitwisseling van relevante informatie over de leerling, waaronder de testuitslag van de eindtoets groep 8 (Cito, 

Iep, Route 8) met de school van herkomst en, indien van toepassing, met de leden van het zorg adviesteam van de school.  
- Ouder(s)/verzorger(s) verklaren zich te houden aan de Kernprocedure Amstelland en de leerling uitsluitend aan te melden op het Amstelveen College. 
- Ouder(s)/verzorger(s) verklaren hierbij de kosten die aan het onderwijs op het Amstelveen College verbonden zijn te betalen, en op de hoogte te zijn van de 

vrijwillige ouderbijdrage. 
 

 
……………………………………………………………..              ……………………….………..………………………... 
 
                                      (plaats)                                                                                       (datum)                 

 
………………………………………………………………...……………... 

 
(handtekening ouder/verzorger) 

 
Sportlaan  27            1185 TB  AMSTELVEEN            T  020 303 99 99            E info@amstelveencollege.nl 


