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 FORMULIER AANMELDING CURSUS 2023-2024  
 

In te vullen door school: 

Locatie:   

Leerling-nummer:   

Datum:   

Geplaatst in klas:   

 PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN LEERLING  
 

Geslacht: jongen / meisje 
 

Achternaam:  Tussenvoegsel:   

Voornamen:  Roepnaam:   

Geboortedatum:  . .  -  . .  - ............. Geboorteplaats:   

Geboorteland:   

Woonachtig in Nederland sinds (indien geboren in het buitenland): datum   . .  -  . .  - . . . . 

Straat:   Huisnummer:    

Postcode:  Woonplaats:     

Huistelefoon:     Mobiele telefoon leerling:     

Burgerservicenummer:    E-mailadres leerling:     

Broer of zus van (indien leerling Maris College):    op locatie:     

 

 GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS VAN LEERLING  
 

Gegevens van ouder 1 

O vader O moeder O voogd O wett. vertegenwoordiger 

Achternaam:      

Voorletter(s):     

E-mailadres:      

(Mobiele) telefoon:   

Straat/huisnr:   

Gegevens van ouder 2 

O vader O moeder O voogd O wett. vertegenwoordiger 

Achternaam:      

Voorletter(s):     

E-mailadres:      

(Mobiele) telefoon:   

Straat/huisnr.:   

Postcode:  Woonplaats:  Postcode :   Woonplaats:   
 

Kind is woonachtig bij O beide ouders O vader O moeder O anders, nl.:  
 

Is er sprake van een gerechtelijk bevel over ouderlijke macht? O nee O ja (kopie meenemen) 



 

 SCHOOLLOOPBAAN BASISONDERWIJS LEERLING  

Bezochte basisschool/basisscholen:  , Plaats  
 

 , Plaats  
 

 , Plaats  

Regulier onderwijs / speciaal onderwijs 

Doublure(s) in groep(en):     Aantal jaren BO:    

Voorlopig advies (school):   Definitief advies:    
 

 IN TE LEVEREN BESCHEIDEN  

 (Verplicht) kopie eigen paspoort / ID of uittreksel bevolkingsregister (wordt na controle vernietigd)  

 (Verplicht) kopie uitslag eindtoets / IQ-test 

 (Eventueel) kopie van de uitslag van een medische test en/of onderzoeksverslagen, bijv. dyslexie 

 ONDERTEKENEN  

Ondergetekende verklaart: 
 

1. Dat de hierboven vermelde gegevens correct en naar waarheid ingevuld zijn en alle voor plaatsing relevante 

informatie is aan de school medegedeeld (van welke aard dan ook). 

2. Kennis te hebben genomen van de schoolregels waaraan de leerlingen zich dienen te houden (en met die 

regels in te stemmen). 

3. Toestemming te verlenen voor deelname aan de buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:   Handtekening:  vader / moeder / voogd/ wett. vert. / anders 


