
Aanmelding

Aanmelding betreft        Leerjaar 1          Leerjaar 2           Leerjaar 3

Basisschooladvies       GL                          TL (mavo)          mavo/havo

Is Amsfort College de school van uw eerste keuze?           Ja         Nee

Aanmelding leerling

Roepnaam
Voornamen (voluit)
Achternaam

Gegevens leerling

Geslacht         Man                  Vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit    Met eventuele tweede nationaliteit

Woont in Nederland sinds   Indien niet in Nederland geboren

Burgerservicenummer
Mobiel nummer leerling 
Naam huisarts
Telefoon praktijk huisarts

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

     ouder/verzorger 1           ouder/verzorger 2 
Geslacht         Man                  Vrouw              Man                  Vrouw
Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Mobiel nummer
Telefoonnummer werk
E-mailadres
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COLLEGE 

Aanmeldformulier
In te vullen door de schooladministratie

Inschrijfdatum            Administratienummer
Locatie-leerjaar-afdeling    
Schooljaar    Toegelaten           Ja         Nee

Columbusweg 40                    3814 WE Amersfoort                    telefoon 033 47 531 47                    info@amsfortcollege.nl                    www.amsfortcollege.nl



Bij voogdijschap

Naam voogd(es)
Telefoonnummer
E-mailadres
Voogdij-instelling

Schoolverloop

Naam huidige school
Leerjaar
Adres
Plaats
Telefoon
Contactpersoon en functie
E-mailadres

Aanvullende informatie

Medische informatie

Dyslexie        ja          nee      Verklaring       ja          nee

Dyscalculie         ja          nee      Verklaring       ja          nee

Diagnose         ja          nee      Betreft
Hulpverlenende instantie
Overige bijzonderheden

Wensen plaatsing bij klasgenoten

Wil, zo mogelijk, graag in de klas geplaatst worden met

Verwerking gegevens

Ondertekening

Relatie tot de leerling       vader          moeder          verzorger          voogd

Handtekening             datum

Soms is het voor een besluit over de toelating nodig, dat er nader onderzoek wordt uitgevoerd 
en/of informatie wordt opgevraagd. Dit kan bij de afleverende basisschool zijn of andere 
instanties. Als extra informatie opgevraagd wordt of een aanvullende test nodig is, ontvangt u 
daarover bericht. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u hiermee akkoord.

Met ingang van 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking 
getreden. De gevraagde gegevens worden opgenomen in het leerlingenadministratie-systeem van 
het Amsfort College. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan personeelsleden van de school 
en de instanties waaraan de school wettelijk verplicht is gegevens te verstrekken. Wanneer een 
leerling niet wordt ingeschreven, worden de gevraagde gegevens per 1 oktober 2019 vernietigd.

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaren de ouder(s)/verzorger(s) akkoord te 
gaan met de uit de aanmelding voortkomende verplichtingen en geldende schoolregels.


